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Ferðamálastefna 

Styrkar stoðir  
er fyrirso gn ferðama lastefnu Reykjaví kurborgar 2011-

2020.  Stoðirnar eru: 

 Menningarborg  

 Heilsuborg 

 Ráðstefnuborg  

 Vetrarborg 

Þær undirstrika annars vegar styrkleika Reykjaví kur, 

svo sem a  sviði menningar, na by lis við na ttu ru og tæki-

færa í  heilsutengdri ferðaþjo nustu  og hins vegar þa  

þætti sem þarf að efla og styðja með auknum a herslum 

og kraftmeiri aðgerðum. Ny  aðgerðaa ætlun felur í  se r 

a herslubreytingar í  starfsemi Ho fuðborgarstofu þar sem 

meiri a hersla er sett a  að styrkja innviði ferðaþjo nustu í  

Reykjaví k, go ða mo tto ku ferðamanna, jafnvægi í  þol-

mo rkum gagnvart í bu um og þe tt samstarf sveitarfe lag-

anna a  svæðinu undir einu sameiginlegu merki.  

Framtíðarsýn ferðamálastefnu 
,,Reykjaví k verði eftirso ttur a fangastaður ferðamanna 

allt a rið um kring og með því  verði rennt styrkari 

stoðum undir fjo lbreytt atvinnulí f og menningarstarf í  

borginni. Markviss uppbygging innviða ferðamanna-

borgarinnar og samræmt kynningarstarf leiði til þess að 

Reykjaví k eflist til muna sem vettvangur ra ðstefna og 

alþjo ðlegra viðburða og verði þekkt og virt sem a huga-

verð menningarborg í  na by li við einstæða na ttu ru. 

Heilsuferðaþjo nusta verði jafnframt ein af meginstoð-

unum þar sem ny ting hreinnar orku, heita vatnsins og 

fyrsta flokks aðstaða undirstrikar se rsto ðu Reykja-

ví kur.”  

Hlutverk Menningar- og ferðamálasviðs  
Hlutverk sviðsins er að fara með framkvæmd menningar- og ferðama la hja  Reykjaví kurborg. Það hefur yfirumsjo n 

með starfsemi Borgarbo kasafns Reykjaví kur, Borgarso gusafns Reykjaví kur, Ho fuðborgarstofu, Listasafns Reykjaví kur 

og Reykjaví k—Bo kmenntaborgar UNESCO. Þverfaglegt starf um barnamenningu og se rverkefni eins og Viðburða-

deild, To nlistarborgin Reykjaví k, Safnabu ðir og menningarkort eru einnig vistuð a  skrifstofu sviðsins. Stofnanirnar 

starfa samkvæmt samþykktum Reykjaví kurborgar og lo gum og reglugerðum. Sviðið hefur jafnframt, fyrir ho nd 

Reykjaví kurborgar, umsjo n með ma lefnum Leikfe lags Reykjaví kur í  Borgarleikhu si, To nlistar- og ra ðstefnuhu ssins 

Ho rpu, Listaha tí ðar í  Reykjaví k og Sinfo ní uhljo msveitar I slands fyrir ho nd Reykjaví kurborgar. Menningar- og ferða-

ma lasvið se r um samninga, styrki og samskipti við lista- og menningarlí fið og er borgaryfirvo ldum til faglegrar ra ð-

gjafar í  þeim ma laflokkum sem undir sviðið heyra.  

Menningarstefna 

Menning er mannréttindi  
er yfirskrift menningarstefnu Reykjaví kurborgar. Áð-

gerðara ætlun sem er fylgiskjal stefnunnar er uppfærð 

a rlega í  samræmi við samþykkta stefnumo rkun og fja r-

hagsa ætlun borgarinnar, en stefnan sja lf gildir fra  a rinu 

2014-2020.   

Leiðarljós menningarstefnu 
,,Reykjaví k gegnir menningarlegu forystuhlutverki.  

Sja lfsmynd borgarinnar byggir a  skapandi hugsun, 

frumkvæði og menningararfi í  samspili við alþjo ðlegar 

stefnur og strauma.  Menningarlí fið einkennist af 

metnaði, fjo lbreytni, samvinnu og virkri þa ttto ku í bu a 

og gesta.” 

Á tja n markmið stefnunnar tengjast  ma laflokkum undir 

kaflaheitunum:   

 Auðlind 

 Börn og menningaruppeldi 

 Menningarstofnanir Reykjavíkurborgar 

 Listir 

 Aðgengi og þátttaka 

 Umhverfi og saga 

 Alþjóðleg menningarborg 

 Menning í stafrænum miðlum 

 Þáttur menningar í stjórnkerfi Reykjavíkur-

borgar 
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Reykjavík er okkar er yfirskrift Menningar– og ferða-

ma lasviðs fyrir a rið 2018 en með því  er ví sað í  þa  megin-

a herslu sviðsins að stuðla að o flugu menningar–  og 

listalí fi sem borgarbu ar geta notið og ferðamenn laðast 

að.  Er su  a hersla í  takt við menningarstefnuna þar sem 

segir meðal annars að mikilvægt se  að Reykjaví k skapi 

se r se rsto ðu sem kraftmikil og skapandi borg þar sem 

eftirso knarvert se  að bu a og starfa. I  aðgerðara ætlun 

ferðama lastefnunnar segir enn fremur að fjo lbreytt 

menningarlí f, a rvissir viðburðir  og aðlaðandi borg se u 

forsendur þess að Reykjaví k eflist sem a fangastaður. 

Þetta þy ðir að  a fram verður lo gð a hersla a  að sinna 

þo rfum borgarbu a, skapa fjo lbreytta dagskra  fyrir bo rn 

og fjo lskyldur og miðla so gu og þekkingu og því  helsta 

sem er að gerast í  listum og menningu. I  ferðama lum 

verður sjo num beint að innviðum í  því  augnamiði að he r 

þrí fist ferðaþjo nusta í  sa tt við borgarbu a. 

Yfirskriftin leiðir einnig hugann að bo rnunum sem flest 

ef ekki o ll geta raulað lag rapparans Emmsje  Gauta og 

minnir a   þa  a herslu sem lo gð er a   o flugt barnamenn-

ingarstarf í  menningarstofnunum borgarinnar,  hja  

Reykjaví k bo kmenntaborg UNESCO, með barnamenn-

ingarha tí ð og í  gegnum y msa aðra viðburði og ha tí ðir.  

I  ferðama lum verður stefnt að því  að lju ka vinnu við ny ja 

ferðama lastefnu en su  sem fyrir er var staðfest a rið 2011 

og rennur u t a rið 2020. Miðað verður við að ny  stefna 

na i til styttra tí mabils og að henni fylgi raunhæf að-

gerðara ætlun. Samhliða verði mo tuð ny  markaðsstefna. 

Fyrstu skrefin í  þessari vinnu voru tekin haustið 2017.  

Á fram er lo gð rí k a hersla a  að kynna starfsemi menn-

REYKJAVÍK ER OKKAR! 

Megináherslur, forsendur og fjárhagsleg greining  
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ingarstofnana Reykjaví kurborgar fyrir ferðaþjo nustunni 

og þro a Gestakort Reykjaví kur sem aðlaðandi leið gesta 

til að njo ta menningar í  ho fuðborginni. Á ætlað er að 

kortið verði rafrænt a  a rinu og með því  verði hægt að 

ny ta kortið sem stjo rntæki og upply singatæki a samt því  

sem það verði go ður valkostur fyrir ferðamenn. 

Á  a rinu verður lo gð a hersla a  að lju ka viðburðarstefnu 

fyrir borgina og kemur það í  hlut skrifstofu menningar-

ma la og viðburðarteymis sviðsins að fylgja henni eftir. 

Fyrstu skrefin að stefnumo tuninni voru tekin haustið 

2017. Jafnframt verður tækifærið notað til að  ry na í  

viðburðarhald a  vegum sviðsins og Reykjaví kurborgar 

með það í  huga að  skoða hvað betur mætti fara.  

Eitt af markmiðum menningarstefnu er að listalí fið í  

borginni einkennist af þro tti og metnaði og hafi tækifæri 

til að vaxa og dafna a  eigin forsendum. Á  seinni hluta 

a rsins 2017 to kst að finna lausn a  hu snæðisvanda Dans-

verkstæðisins sem stendur til að flytja í  endurgert hu s-

næði að Hjarðarhaga 45 til 47 í  a rsbyrjun. Markmiðið er 

að reka Danshu s í  Reykjaví k sem verði heimili dansins a  

breiðum grunni.   

Farsæl lausn fannst einnig a  því  hvernig komið væri til 

mo ts við o skir Sambands í slenskra myndlistarmanna 

um auknar greiðslur vegna þa ttto ku myndlistarmanna í  

sy ningum og vinnu þeirra við eigin sy ningar innan Lista-

safns Reykjaví kur. Ny jar verklagsreglur safnsins taka 

gildi um a ramo t. Þeim hefur verið vel tekið og rí kir 

almenn sa tt um niðursto ðuna. 

 

Stefnumörkun 

Menningar- og ferðama lasvið starfar í  samræmi við 

menningarstefnu og ferðama lastefnu Reykjaví kurborgar 

og aðgerðaa ætlanir sem þeim fylgja. Þær mynda for-

gangsro ðun í  verkefnum næsta a rs og eru forsenda lang-

tí maa ætlana.  

Áðgerðaa ætlun menningarstefnunnar 2014-2020 sem 

ber yfirskriftina Menning er mannre ttindi hefur verið 

uppfærð fyrir a rið 2018 en henni fylgja jafnframt að-

gerðir fjo lmenningarstefnunnar sem ætlunin er að fle tta 

inn í  menningarstefnuna þegar hu n verður uppfærð a  

ny .  

Áðgerðaa ætlun ferðama lastefnunnar 2011 - 2020 

Styrkar stoðir  var unnin a  a rinu 2017 og nær hu n til 

a ranna 2017 til 2020. Á  a rinu verður a hersla lo gð a  

vinnu við mo tun ny rrar ferðama lastefnu fyrir Reykja-

ví kurborg. Listasafn Reykjaví kur, Borgarbo kasafn 

Reykjaví kur  og Borgarso gusafn Reykjaví kur vinna nu  

o ll eftir ny rri stefnumo tun sem tekur mið af þeim um-

talsverðu breytingum sem markað hafa starfsemi þeirra 

sí ðustu misserin.  

 

Stofnanir sviðsins og miðlæg starfsemi 

Mikill kraftur einkennir starfsemi menningarstofnana 

Reykjaví kurborgar og verður a rið 2018 engin undan-

tekning. Hja  Borgarbo kasafni mun ny r vefur lí ta dagsins 

ljo s, Listasafn Reykjaví kur hyggst treysta innra starf 

safnsins og eitt umfangsmesta verkefni Borgarso gusafns 

verður opnun ny rrar grunnsy ningar í  Sjo minjasafninu. 

Borgarso gusafnið tekst einnig a  við ny jar a skoranir sem 

felast í  a byrgð a  hu snæðinu að Áðalstræti 10 og ny rri 

sy ningu sem fyrirhuguð er þar. 

Hja  Ho fuðborgarstofu verður a hersla lo gð a  að skerpa 

sy n starfseminnar í  takt við ny jar a skoranir í  ferða-

ma lum og vinna að ny rri ferðama lastefnu. Viðburðar-

teymið er flutt a  skrifstofu menningarma la en með því  er 

ætlunin að stytta og styrkja boðleiðir milli viðburðar-

halds og menningarstarfs sviðsins en jafnframt að auka 

svigru m Ho fuðborgarstofu til að einblí na a  a skoranir 

tengdar ferðama lum. Viðburðarteymið heldur utan um 

ha tí ðir borgarinnar, það er að segja: Vetrarha tí ð, 17. 

ju ní , Menningarno tt, Barnamenningarha tí ð, Tendrun 

Friðarsu lunnar og Áðventuha tí ð.  

Hja  Reykjaví k, bo kmenntaborg UNESCO verður a fram 

unnið að helstu verkefnum um lestrarhvatningu en sto r 

a skorun sny st um að endurskoða rekstrarmo del Gro -

ndalshu ssins og tryggja go ða ny tingu þess. 

To nlistarborgin Reykjaví k er þro unarverkefni til þriggja 

a ra og fo strar sviðið það verkefni. Verkefnastjo ri hefur 

verið ra ðinn sem verður með starfsaðsto ðu bæði í  to n-

listarklasanum við Hlemm og a  skrifstofu sviðsins.  

Na nar verður vikið að helstu verkefnum stofnana 

sviðsins í  se rko flum sí ðar í  starfsa ætluninni. 

 

Kynjuð fjárhags– og starfsáætlun (KFS) 

Á  Menningar- og ferðama lasviði er starfræktur starfs-

ho pur um kynjaða fja rhags- og starfsa ætlun (KFS). Mark-

mið hans er að samþætta í  raun mannre ttindastefnu og 

fja rma lastefnu borgarinnar með því  að greina a hrif 

dreifingu gæða a  kynin og jaðarsetta ho pa samfe lagsins. 

Með því  að afla upply singa um framangreint er grunnur-

inn lagður að re ttla tri dreifingu fja rmuna og gæða með 

tilliti til þarfa borgarbu a. Á rið 2018 er a hersla lo gð a  að 

byggja ofan a  verkefni sí ðustu a ra og skapa þannig enn 

betri grundvo ll til þess að ry na- og vinna með þær kyn-

greindu upply singar sem starfsho pnum berast.  

Stefnt er að því  að ko nnun verði lo gð fyrir þa tttakendur 

opnunarviðburðar Barnamenningarha tí ðar þriðja a rið í  

ro ð til að fanga upplifun þa tttakenda af viðburðinum. 

Meiri a nægja stu lkna hefur mælst með viðburðinn og 

þær lí klegri til að hafa heimso tt menningarviðburði í  

Ho rpu a ður. Fro ðlegt verður að kanna hvort munur 

mælist a  milli a rganganna með breyttum a herslum við 

dagskra rgerð  og hvort aukin a hersla a  þa ttto ku  

barnanna við undirbu ning viðburðarins skili se r í  

aukinni a nægju. 

Haldið verður a fram að kortleggja a huga og a nægju ung-

menna a  skipulo gðum viðburðum a  vegum menningar-

stofnana MOF. I  u ttekt sem gerð var a rið 2014 kom í  ljo s 

að viðburðir og kynningar a  vegum MOF ho fðuðu betur 

til stu lkna en drengja, hvort sem litið er til þa ttto ku eða 



6  

 

a nægju. Við þessum niðursto ðum hefur verið brugðist 

með markvissum aðgerðum sem m.a. fela í  se r í  se r 

starfsho p þvert a  stofnanir, aðgerðir til þess að sam-

ræma skra ningar, u thlutun fja rmagns u r barnamenn-

ingarpotti með það að markmiði að leiðre tta kynjahall-

ann, að gæta kynjajafnræðis við skipan starfsho pa 

fræðslufulltru a og  ry niho ps kennara og ungmenna.   

Sí ðasta a hersluatriði vetrarins er framhald a  verkefni fra  

því  a  a rinu 2016 þar sem leitast er við að afla kyn-

greindra gagna fra  helstu samstarfsaðilum sviðsins. 

Uppfærðar verklagsreglur um styrki a  vegum menningar

- og ferðama lara ðs fyrir 2018 gera ra ð fyrir að o skað 

eftir að greinargerðir innihaldi kyngreindar upply singar 

í  tengslum við ra ðsto fun styrkja og að vikið verði að 

þessu a kvæði í  umso knareyðublo ðum og í  svarpo sti til 

þeirra sem hljo ta vilyrði fyrir styrk. Jafnframt leitast 

ra ðið við að kynjahlutfo ll se u jo fn í  þeim o lí ku starfs-

ho pum sem það skipar.  

 

Styrkveitingar og framlag til menningar-

lífsins 

Hæstu framlo g til menningarlí fsins í  borginni fyrir utan 

rekstur menningarstofnana fara til Leikfe lags Reykja-

ví kur í  Borgarleikhu si,  Sinfo ní uhljo msveitar I slands skv. 

lo gum og To nlistar- og ra ðstefnuhu ssins Ho rpu vegna 

endurgreiðslu stofnkostnaðar a  mo ti rí kinu auk se rstaks 

rekstrarframlags. Jafnframt njo ta Listaha tí ð í  Reykjaví k, 

Sviðslistamiðsto ð í  Tjarnarbí o i, Sjo nlistamiðsto ð a  

Korpu lfssto ðum og fleiri sja lfstæðir aðilar hu snæðis- og/

eða rekstrarstyrkja. Á rið 2017 færðist framlag til Bí o  

Paradí sar, Ny listasafnsins, Kling&Bang og Ho nnunar-

miðsto ðvar u r almennum styrkjapotti a  se rstaka 

kostnaðarstaði sem lu ta o ðrum lo gma lum en almennt 

styrkjaferli, til viðbo tar við o nnur menningarhu s sem 

þar eru fyrir.  Ho nnunarmiðsto ð ny tur a fram rekstrar-

styrkjar skv. samningi eftir að hu n  flutt starfsemi sí na 

að Áðalstræti 2 a  a rinu 2016 er Ho fuðborgarstofa og 

skrifstofa sviðsins fluttu þaðan í  Ra ðhu sið. 

Hin ny ja myndlistarmiðsto ð Marshallhu sið sem var 

opnuð í  mars 2017 hefur farið vel af stað og mun a rið 

2018 verða fyrsta heila rekstrara rið. Reykjaví kurborg 

leigir af Granda ehf. allar hæðir Marshallhu ssins nema 

jarðhæðina og framleigir a  sama verði til Ny listasafnsins, 

Kling og Bang og fyrir myndlistarmanninn O laf Elí asson  

i8 Gallerí i og Stu dí o  Reykjaví k. Framlag til Ny lo  og 

Kling&Bang hækkar í  ljo si aukins umfangs og rekstrar-

kostnaðar.  

Þa  hefur borgarra ð samþykkt að samto k um Danshu s fa i 

verulega aukið rekstrarframlag næstu 15 a rin vegna 

flutnings Dansverkstæðisins að Hjarðarhaga. Framlag til 

rekstrar þess u r styrkjapotti og fra  borgarra ði færist nu  

a  se rstakan kostnaðarstað.  

Álmennar styrkveitingar a  sviði menningar og lista eru 

veittar fyrir afmo rkuð verkefni, til ho pa eða fe laga og til 

samstarfssamninga til tveggja eða þriggja a ra. Þær til-

heyra svoko lluðum styrkjapotti.  4 lykilha tí ðir voru 

valdar Borgarha tí ðir Reykjaví kur 2017 – 2019 eftir 

se rstakt augly singaferli og samningagerð. Þær njo ta 

lang hæstu styrkjanna í  styrkjapottinum. Styrkjapottur-

inn sem augly stur er a rlega er að hluta bundinn vegna 

þeirra og fleiri samstarfsaðila a  langtí masamningum. 20 

langtí masamningar voru þegar bundnir  fyrir 2018 og 8 

ny ir samningar gerðir eftir styrkjau thlutun ra ðsins fyrir 

2018. Fagho pur skipaður fulltru um Bandalags í slenskra 

listamanna og Ho nnunarmiðsto ðvar er ra ðgefandi fyrir 

u thlutun ra ðsins. Við u thlutun a rlegra styrkja er ho fð til 

hliðsjo nar menningarstefna Reykjaví kur, aðgerðar-

a ætlun byggð a  henni, styrkjareglur borgarinnar og 

verklagsreglur menningar- og ferðama lara ðs um styrki 

sem það endurskoðar a rlega. Áð auki eru se rstakir 

styrkir veittir til myndrí krar miðlunar tengdri so gu og 

menningu í  Reykjaví k. Þa  u tnefnir ra ðið einnig Borgar-

listamann Reykjaví kurborgar og veitir Bo kmenntaverð-

laun To masar Guðmundssonar.  

Sértækar áherslur í verklagsreglum ráðsins fyrir 

styrkveitingar 2018: 

 Listir fyrir og með bo rnum. 

 Grasro t, ny mæli, framsækni og  frumkvæði í  menn-

ingu og listum. 

 Endurny jun eigi se r stað í  ho pi styrkþega. 

 Þro un og efling ha tí ða. 

 Langtí masamningar við samstarfsaðila í  menningarlí f-

inu til að efla fagmennsku og styrkja rekstrargrund-
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vo ll þeirra.  

 Áukið aðgengi og þa tttaka ny rra ho pa í  menningunni.  

 Fjo lbreytni samfe lagsins og breidd menningarlí fsins 

endurspeglist í  þa tttakendum og njo tendum verkefna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tónlistarborgin  Reykjavík 

To nlistarborgin Reykjaví k er ny tt þro unarverkefni til 

þriggja a ra, fo strað af Menningar- og ferðama lasviði. 

Verkefnastjo ri hefur verið ra ðinn sem verður með starfs

-aðsto ðu í  to nlistarklasanum við Hlemm og a  skrifstofu 

sviðsins.  Markmið verkefnisins er að efla Reykjaví k enn 

frekar sem to nlistarborg með því  að koma a  fo t o flugu 

stuðningskerfi  og skapa hagstæð skilyrði fyrir gro sku-

mikla to nlistarstarfsemi um alla borg. 

Á ður en verkefnið var sett af stað var skipaður starfs-

ho pur sem hafði það hlutverk að mo ta tillo gur um To n-

listarborgina Reykjaví k og a ætlun um framfylgd þeirra í  

samra ði við hagsmunaaðila í  to nlistarlí finu. Sky rslan 

sem kom u t í  maí  2017 verður leiðarljo s verkefnisins en 

í  henni eru talin upp þau verkefni sem starfsho purinn 

leggur til að verði í  forgangi. Þau verkefni eru: 

1. Farvegur til framkvæmda – Ra ðning verkefnastjo ra 

sem sinnir upply singao flun, greiningarvinnu, aðstoð, 

ra ðgjo f og alþjo ðlegu samstarfi og verður fjo ltengið 

við greinina í  borginni. 

2. Kortlagning to nlistarlí fsins – Áfla upply singa um 

umfang to nlistariðnaðarins í  borginni með mark-

vissri kortlagningu, upply singao flun og greiningu a  

o llum helstu lykilþa ttum sem lu ta að to nlistar-

geiranum í  samstarfi við U TO N, ha sko lasamfe lagið, 

Hagstofuna og aðra opinbera aðila. 

3. Stuðningur við ny sko pun – Styrkja tengsl to nlistar-

iðnaðar og to nlistarfo lks við ny sko punargeirann til 

auðvelda uppbyggingu to nlistiðnaðarins í  borginni. 

Áð Reykjaví kurborg leiði saman ha sko lana og fja r-

mo gnunaraðila  í  samstarfi við Ny sko punarmiðsto ð 

með það að markmiði að koma a  fo t Startup Music 

Reykjaví k. 

4. To nlistarklasi – Stofnun to nlistarklasa fyrir to n-

listarstarfsemi þar sem boðið verður upp a  vinnu-, 

æfinga-, og uppto kury mi a  viðra ðanlegu leiguverði. 

Áð auki hefðu to nlistartengd fyrirtæki þar aðsto ðu 

og boðið yrði upp a  y miskonar stoðþjo nustu í  

gegnum ra ðgjafa/mentora og sameiginlegt funda- og 

vinnusvæði. 

5. Vinnury mi to nlistarfo lks – Styrkja aðila í  hverfum 

borgarinnar til að innre tta með fullnægjandi hætti 

og leigja u t æfinga- og vinnury mi fyrir to nlistarfo lk a  

sanngjo rnu verði.  

6. Sko lahljo msveitir borgarinnar – Skilgreina markmið 

og stefnu na msins í  sko lahljo msveitunum með fjo l-

Styrkir og rekstrarsamningar 2018 
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breytilega og metnaðarfulla to nlistarmenntun og 

greitt aðgengi barna að leiðarljo si. Bæta aðsto ðu og 

hljo ðfærakost sko lahljo msveitanna og kanna mo gu-

leika a  að auka samspil í  smærri ho pum með auknu 

kennslumagni a  hvern nemanda. 

7. Harpa to nlistarhu s – Tryggja rekstrarhæfi Ho rpu 

sem miðsto ðvar to nlistar í  Reykjaví k og auka þannig 

aðgang fjo lbreyttrar to nlistar, to nlistartengdra við-

burða og samræðuvettvangs, ny sko punar og barna-

starfs að hu sinu. 

8. Kynning í slenskrar to nlistar – Skilgreina í slenska 

to nlist og to nlistarviðburði sem kjarna í  kynningu a  

Reykjaví k. Koma a  virku samstarfi a  milli Ho fuð-

borgarstofu, U TO N, I slandsstofu o.fl. með markvissa 

kynningu í slenskrar to nlistar að markmiði. Áuka 

aðgengi ferðamanna og í bu a borgarinnar að to nlist 

með samvinnu Upply singarmiðsto ðvar ferðamanna, 

to nlistarfo lks og to nleikahaldara um sto rbætt við-

burðadagatal a  www.visitreykjavik.is og miðaso lu a  

menningarviðburði í  gegnum þa  sí ðu. 

Verkefnastjo ri To nlistarborgarinnar ho f sto rf um miðjan 

septemberma nuð 2017 og skipuð ra ðgjafanefnd til 

a rsins 2020. Miðað er við að í  upphafi a rs 2018 liggi fyrir 

í tarleg aðgerðara ætlun sem verði fylgt vel eftir. 

 

Börn og menningaruppeldi  

Se rsto k a hersla er lo gð a  bo rn og menningaruppeldi í  

menningarstefnu Reykjaví kurborgar. Þeirri a herslu er 

fylgt eftir með y msum aðgerðum í  aðgerðara ætlun. 

Menningarstofnanir borgarinnar gera a rlega fræðslu-

a ætlun og lí ka helstu samstarfsaðilar sem njo ta hæstu 

menningarstyrkja. Lo gð hefur verið a hersla a  aukið sam-

starf fagfo lks í  safnfræðslu a  stofnunum með þau mark-

mið að læra, þro a, miðla og skra setja betur ny tingu a  

fræðslutilboðum menningarstofnanna. Se rstakt framlag 

er veitt til se rtækra aðgerða a  sviði barnamenningar og 

listuppeldis barna.  Stefnan um bo rn og menningarupp-

eldi endurspeglast a  margví slegan ha tt hja  menningar-

stofnununum, í  styrkveitingum ra ðsins, í  miðlægum 

verkefnum s.s. Reykjaví k Bo kmenntaborg UNESCO og 

samstarfi Menningar- og ferðama lasviðs og Sko la og 

frí stundasviðs með sameiginlegum verkefnastjo ra 

barnamenningar. Meðal mikilvægra verkefna verkefna-

stjo rans eru umsjo n Barnamenningarha tí ðar, Biophiliu, 

Menningarfa na Reykjaví kurborgar, kynning, fræðsla, 

samra ð og hvatning til framboðs listar- og menningar 

barna, fyrir bo rn og með bo rnum í  sko laumhvefinu. 

Leitast er við að sinna vel barnamenningu í  hverfum.  

 

Fjölmenning 

Yfirskrift menningarstefnu Reykjaví kurborgar er: Menn-

ing er mannre ttindi. Eitt af markmiðunum er að menn-

ingarlí fið í  borginni se  aðgengilegt o llum og einkennist af 

fjo lbreytni, ví ðsy ni, samkennd og virðingu. Margar að-

gerðir eru í  farvegi samkvæmt þeirri aðgerðaa ætlun sem 

stefnunni fylgir.  

Starfsho pur innan Menningar- og ferðama lasviðs 

mo taði a  a rinu 2017 ny ja stefnu sviðsins um fjo lbreytta 

menningu í  borginni 2017-2020 undir heitinu ,,Rætur 

og vængir“. Með henni fylgir aðgerðara ætlun sem er 

hluti af uppfærðri aðgerðaa ætlun menningarstefnunnar, 

enda kallast margar aðgerðir menningarstefnunnar a  

við  stefnu Ro ta og vængja. Fjo lmenningarstefnan í  heild 

verður viðhengi við aðgerðara ætlun menningar-

stefnunnar þar til stefnan hefur verið uppfærð að ny ju.  

Fjo lmenningarstefnan byggir meðal annars a  farsælli 

reynslu fjo lmenningarstarfs Borgarbo kasafns Reykja-

ví kur þar sem list og sko pun er grunnur að samstarfi við 

y msa aðila í  samfe laginu. Einnig hefur verið byggt a  

mannre ttindastefnu Reykjaví kurborgar og litið til fjo l-

menningarstefnu Sko la- og frí stundarsviðs Reykjaví kur 

a samt stefnumo tun UNESCO. Stefnt er að því  að menn-

ingarstofnanir borgarinnar setji se r se r se rstaka að-

gerðara ætlun um fjo lmenningu. 

 

Erlent samstarf 

Menningar- og ferðama lasvið a  í  margví slegu erlendu 

samstarfi. Ho fuðborgarstofa greiðir go tu erlendra blaða-

manna og kynnir Reykjaví k a  erlendum mo rkuðum 

a samt samstarfsaðilum og stjo rnendur sviðsins og 

stofnana sitja í  alþjo ðlegum samto kum hvert a  sí nu sviði 

og eiga í  y msu samstarfi við systurstofnanir a  alþjo ða-

ví su. Bo kmenntaborgin vinnur til dæmis na ið með 

o ðrum skapandi borgum UNESCO.  

Ho fuðborgir Norðurlanda eiga reglubundið og gott sam-

starf í  menningarma lum þar sem hin po lití sku ra ð halda 

ra ðstefnur í  borgunum til skiptis annað hvort a r og 

embættismenn hitt a rið. Embættismannafundur fo r 

fram í  Reykjaví k sumarið 2017 og  menningarma la-

nefndir ho fuðborganna munu þinga í  O slo  vorið 2018.   

Menningarkynningar erlendis geta komið upp með 

stuttum fyrirvara eins og framlag Reykjaví kurborgar til 

menningarha tí ðarinnar La Merce í  Barcelona 2017. 

Skrifstofa sviðsins a  í  go ðu samstarfi við sendira ð er-

lendis um menningar- og ferðama lakynningar. Á rangur 

alþjo ðlegs samstarfs er sy nilegur með ny jungum í  starf-

semi, alþjo ðlegum samstarfsverkefnum, sy ningum, ra ð-

stefnum og viðburðum y mist he r a  landi eða erlendis.   

Safnbúðir og Menningarkort Reykjavíkur 

Verkefnisstjo ri a  skrifstofu menningar- og ferðama la-

sviðs vinnur að þro un og eflingu Safnbu ða Reykjaví kur 

og Menningarkortsins. Menningarstofnanir Reykja-

ví kurborgar reka verslanir þar sem er að finna u rval af 

í slenskri ho nnun og handverki, erlenda ho nnunarvo ru, 
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veggspjo ld, bækur og minjagripi a samt safn- og sy n-

ingartengdri vo ru. Á hersla er lo gð a  að vo ruu rval endur-

spegli viðfangsefni safnanna og skapi þannig a framhald-

andi tengingu gesta við so fn og sy ningar þegar heim er 

komið. Markmið með ra ðningu sameiginlegs verkefnis-

stjo ra er að auka tekjur og framlegð Safnbu ða Reykja-

ví kur. Á fram verður unnið að því  marki með aukinni 

a herslu a  markaðs- og kynningarstarf, u tlit verslana og 

með því  að styrkja se rsto ðu þeirra með eigin fram-

leiðslu. Enn fremur verður ra ðist í  heildstæða stefnu-

mo tunarvinnu fyrir safnbu ðirnar a  a rinu.  

Menningarkorti Reykjaví kur er ætlað að veita borgar-

bu um greiðan og hagkvæman aðgang að menningar-

stofnunum borgarinnar sem og þjo nustu og viðburðum 

samstarfsaðila. Markmið a rsins er að auka virði kortsins 

í  huga almennings með því  að fjo lga samstarfsaðilum, 

kynna kortið betur fyrir almenningi, fjo lga notendum 

þess, auka ny tingu og veltu. Unnið er að auknum sy ni-

leika og viðveru a  samfe lagsmiðlum, kynningu a  heima-

sí ðu kortsins, markvissum po stlistasendingum og um-

fjo llunum a hrifavalda. Jafnframt er unnið að undirbu n-

ingi a  netso lu sem opnar mo guleika fyrir markvissari 

markaðssetningu a  netinu. 

Viðburðadagatal hátíða á vegum Reykjavíkurborgar 2018 

 1.-4. febrúar Vetrarhátíð (Safnanótt, Sundlauganótt m.m.) 

17.-22. apríl Barnamenningarhátíð 

17. júní Íslenski þjóðhátíðardagurinn í Reykjavík 

18. ágúst Menningarnótt 

9. október Tendrun Friðarsúlunnar í Viðey 

2. – 24. desember Desember í Reykjavík 
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Á  liðnum a rum hefur verið mikill vo xtur í  ferðaþjo nustu 
he r a  landi og er ferðaþjo nustan orðin ein stærsta og 
mikilvægasta atvinnugrein landsins. Á rið 2015 nam u t-
flutningur ferðaþjo nustu fra  landinu um 31% af heildar-
u tflutningi landsins. I  fyrra var þetta hlutfall komið upp í  
39% og samkvæmt spa  Landsbankans er gert ra ð fyrir 
að hlutfallið verði 43% a rið 2017. 1 

Nokkuð hefur dregið u r vexti í  fjo lgun ferðamanna til 

landsins og er gert ra ð fyrir því  að hu n verði 22% 2017 

samanborið við 40% 2016. Þa  er gert ra ð fyrir að enn 

dragi u r fjo lguninni 2018 en spa  Landsbankans gerir ra ð 

fyrir að hu n verði 8%2 en spa  Árion banka er o rlí tið 

hærri, eða 11% vo xtur a rið 2018.3 

Þetta eru ekki neikvæð tí ðindi enda hefði verið erfitt að 

ra ða við so mu aukningu í  fjo lgun ferðamanna og sí ðustu 

a r í  langan tí ma. Það er ekkert sem bendir til annars en 

að ferðaþjo nustan verði a fram stærsta og mikilvægasta 

atvinnugreinin he r a  landi. Hins vegar er afar mikilvægt 

að stjo rnvo ld, fyrirtæki og í bu ar vandi vel til verka 

þannig að þau ja kvæðu a hrif sem ferðaþjo nustan hefur 

haft a  samfe lagið haldi a fram og viðhorf bæði í bu a og 

ferðamanna verði ja kvæð til framtí ðar. 

 

Farsæl þróun til framtíðar  

Ferðaþjo nustan er að ganga í  gegnum mikilvægt 

mo tunarferli og ljo st er að stjo rnvo ld, sveitarfe lo g og 

atvinnugreinin sja lf þurfa að taka ho ndum saman um að 

leggja grunn að farsælli og sja lfbærri þro un til framtí ðar. 

Mikilvægt er að horft verði til þa tta eins og tekjuskipt-

ingar rí kis og sveitarfe laga en nu verandi tekjur sveitar-

fe laga af ferðaþjo nustunni eru í  flestum tilvikum tak-

markaðar, sem hefur a hrif a  hvata þeirra til að standa 

fyrir uppbyggingu innviða.4 

Samkeppnishæfni I slands sem a fangastaðar ferðamanna 

skiptir miklu ma li fyrir framtí ð ferðaþjo nustu og er 

margt sem hefur a hrif þar a , svo sem gengi gjald-

miðilsins gagnvart helstu viðskiptalo ndum, orðspor 

I slands, í mynd og menning og viðhorf í bu a til ferða-

manna.  

Mikil uppbygging hefur verið a  ho tel- og gistiry mi í  

borginni og a  næstu a rum mun ho telherbergjum fjo lga 

u r 4.500 í  tæp 7.000 herbergi. Þar til viðbo tar eru um 

þu sund herbergi í  o ðrum flokkum. Áukinn ferðamanna-

straumur hefur valdið því  að í bu ðir hafa að hluta horfið 

af innlendum hu snæðis- og leigumarkaði og eru nu  

leigðar u t til ferðamanna í  skammtí maleigu. Samkvæmt 

go gnum fra  Landsbankanum jo kst u tleiga a  í bu ðahu s-

næði í  Reykjaví k um 152% yfir sumarma nuðina a  a rinu 

2016 miðað við sambærilegt tí mabil a rið a  undan. Það 

sem af er þessu a ri hefur vo xturinn haldið a fram en 

43% aukning mældist fyrstu a tta ma nuði a rsins miðað 

við sama tí mabil í  fyrra. Miðað við vo xt a rsins 2017 ma  

því  bu ast við að deilihagkerfið haldi a fram að vaxa og 

verður það ein af a skorunum borgarinnar að fylgjast vel 

með þro un heimagistingar og í bu ðargistingar og meta 

hvaða valkosti borgin hefur til að bregðast við í  þeim 

efnum. Það er hins vegar mikilvægt að benda a  að ekki 

hefði verið hægt að taka við þeirri fjo lgun ferðamanna 

sem hefur verið sí ðustu a r ef ekki hefði komið til heima- 

Ferðaþjónusta 

1. https://umraedan.landsbankinn.is/umraedan/samfelagid/ferdathjonusta-2017/greiningar/ferdathjonusta-er-undirstoduatvinnugrein-a-islandi/ 

2. https://umraedan.landsbankinn.is/umraedan/samfelagid/ferdathjonusta-2017/greiningar/horfurnar-naestu-arin/ 

3. Banka, G. A. (2017). Ferðamannalandið Ísland : Komið til að vera? 

4. eloitte. (2017). Greiningar á beinum opinberum tekjum og gjöldum v. ferðamanna 2015. Reykjavik: Deloitte ehf.  
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og í bu ðargistingar.  

Mikill vo xtur í  ferðaþjo nustu veldur því  að hlutfall er-

lendra rí kisborgara af vinnuafli fjo lgar hratt. Talið er að 

ru mlega tuttugu þu sund hafi að jafnaði starfað við 

ferðaþjo nustu 2016, þar af um 10.000 í  Reykjaví k, en í  

lok a gu st 2017 starfa um 30.500 launþegar í  einkenn-

andi atvinnugreinum ferðaþjo nustunnar. Spa r gera ra ð 

fyrir að sto rfum í  ferðaþjo nustu fjo lgi hratt a  næsta a ri 

og að eftirspurn eftir erlendu vinnuafli verði mikil í  

ferðaþjo nustunni sem og o ðrum atvinnugreinum. Þetta 

hefur augljo slega a hrif a  þo rf fyrir uppbyggingu innviða 

í  Reykjaví k sem þjo nusta þessa starfsmenn og fjo l-

skyldur þeirra sem og aukinn þry sting a  í bu ðarhu snæði 

a  o llu ho fuðborgarsvæðinu.  

Ferðaþjo nustan stendur frammi fyrir miklum a skor-

unum og helstu a hættuþættirnir snu a að fe lagslegum, 

menningarlegum og na ttu rulegum þolmo rkum. Til að 

þro un í  ferðaþjo nustu verði farsæl til framtí ðar þurfa 

rí ki, sveitarfe lo g og greinin sja lf að grí pa til aðgerða til að 

ferðaþjo nustan na i að þro ast a  ja kvæðan og sja lfbæran 

ha tt. Þar eigum við að setja markið ha tt og bera okkur 

saman við þau lo nd sem hafa na ð hvað mestum a rangri í  

ferðaþjo nustu.  

 

Áfangastaðurinn Reykjavík 

Reykjaví k er lang eftirso ttasti a fangastaður landsins og 

um 97% ferðamanna dvelja í  borginni í  lengri eða 

skemmri tí ma. Til marks um það ma  nefna að a  a rinu 

2016 var Reykjaví k í  fyrsta sæti yfir alla a fangastaði 

heims hja  Google Search, og ska kaði þar borgum eins og 

New York, London, Parí s, Tokyo og Toronto. Á  a rinu 
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2017 var Reykjaví k valin „European Winter Destination 

of the Year“ af Luxury Travel Guide og „Best Destination 

for Mice“ af Business Destination Magazine svo dæmi 

se u tekin, sem gefur sterkar ví sbendingar um að a fanga-

staðurinn Reykjaví k se  enn að sækja í  sig veðrið. 

Myrkrið, norðurljo s og margbreytilegt veður hefur mikið 

aðdra ttarafl og með samstilltu a taki, ny sko pun og vo ru-

þro un og kynningarstarfi a  Vetrarborginni Reykjaví k er 

fjo lgun gesta meiri yfir vetrartí mann en yfir sumartí m-

ann. 

Viðburðir og menningarlí f skipa sto ran sess í  því  að laða 

ferðamenn til Reykjaví kur a rið um kring og hefur verið 

markvisst unnið að því  að fjo lga ha tí ðum og viðburðum 

til að draga u r a rstí ðarsveiflum í  ferðaþjo nustu. Ha tí ðir 

eins og Menningarno tt, Vetrarha tí ð og Tendrun Friðar-

su lunnar, sem Menningar- og ferðama lasvið skipuleggur, 

skipa sto ran sess í  viðburðahaldi í  borginni. Þa  hafa við-

burðir eins og Reykjavik Pride, Iceland Áirwaves, RIFF 

og Ho nnunarMars grí ðarlegt aðdra ttarafl. Loks hefur 

ra ðstefnuhald sto raukist í  Reykjaví k og vinnur Ho fuð-

borgarstofa na ið með Meet in Reykjaví k að því  að fjo lga 

alþjo ðlegum ra ðstefnum og í þro ttaviðburðum í  borginni.  

 

Borgarbúar eru gestgjafar og skapa and-

rúmsloftið 

Borgarbu ar eru allir gestgjafar og eiga rí kulegan þa tt í  að 

skapa ja kvætt andru msloft fyrir ferðamenn sem sækja 

okkur heim. Innri markaðssetning er því  mikilvæg þegar 

kemur að ferðaþjo nustunni enda er eitt af helstu verk-

efnum Ho fuðborgarstofu að efla vitund borgarbu a og 

rekstraraðila a  virði ferðaþjo nustunnar fyrir samfe lagið, 

bæði í  fe lagslegum og fja rhagslegum skilningi. 

Á rlega framkvæmir Ho fuðborgarstofa ko nnun meðal 

í bu a Reykjaví kur til að kanna viðhorf þeirra til ferða-

þjo nustunnar og ferðamanna. En í  sí ðustu ko nnun sem 

var gerð fra  aprí l-ju ní  2017 kemur fram að í bu ar a  

ho fuðborgarsvæðinu halda a fram að vera almennt ja -

kvæðir gagnvart ferðamo nnum milli a ra. Þo  hefur 

dregið nokkuð u r a nægju þeirra sí ðustu tvo  a r sem er 

eflaust í  takt við mikla fjo lgun ferðamanna a  sama tí ma 

en ferðamenn voru 88% fleiri a  landinu a  fyrstu sex 

ma nuðum a rsins borið saman við a  sama tí ma a rið 

2015, samkvæmt go gnum fra  Ferðama lastofu. 

Langflestir eru stoltir af því  að bu a í  borg sem tekur vel 

a  mo ti ferðamo nnum og meirihluti telur í bu a gestrisna 

gagnvart ferðamo nnum.  Ferðamenn fa  lí ka go ða 

einkunn en langflestir segja lí tið o næði af þeim og telja 

þa  vinsamlega í  samskiptum sí num við heimamenn. 

Flestir eru a  því  að aukinn fjo ldi ferðamanna hafi ja -

kvæð efnahagsleg a hrif a  ho fuðborgarsvæðinu. Áthygli 

vekur að ru mlega helmingur svarenda í  miðbænum 

telur sig hafa orðið var við svarta starfsemi í  tengslum 

við ferðaþjo nustu og næstum fjo rir af hverjum tí u af 

í bu um ho fuðborgarsvæðisins í  heild. Þa  telja sí fellt fleiri 

að fjo lbreytni í  verslun a  ho fuðborgarsvæðinu hafi 

minnkað.  Það eru því  ví sbendingar um að a nægja 

borgarbu a með ferðaþjo nustuna fari minnkandi sem er 

a hyggjuefni en gestrisni I slendinga er eitt af því  sem 

ferðamenn hafa ly st mikilli a nægju með.  

Þra tt fyrir að einungis lí tillega hafi dregið u r ja kvæðni 

borgarbu a gagnvart ferðamo nnum og ferðaþjo nustu þa  

sy nir það engu að sí ður að sambu ðin við ferða-

þjo nustuna er farin að hafa a hrif a  í bu a. Því  er mikilvægt 

að vinna að því  að framtí ðaruppbygging og þro un ferða-

þjo nustunnar a  svæðinu se  í  sa tt við í bu a, umhverfi og 

aðrar atvinnugreinar. 

 

Jákvætt viðhorf ferðamanna í Reykjavík 

Ho fuðborgarstofa hefur fra  a rinu 2004 kannað viðhorf 

erlendra ferðamanna til reynslu sinnar af Reykjaví k sem 

a fangastaðar. Sí ðustu þrju  a r hefur reynsla erlendra 

ferðamanna af ho fuðborginni verið með besta mo ti og 

kva ðu 93% hana fra bæra. I  ko nnuninni er lí ka spurt um 
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afþreyingu ferðamanna í  Reykjaví k, alls a tta þætti, og 

auk þess er spurt hvort fo lk hefði farið í  dagsferðir fra  

Reykjaví k. Álmennt talið eru erlendir ferðamenn 

a nægðir með Reykjaví k sem a fangastað og það vo ruu r-

val sem er í  boði a  svæðinu. Fra  upphafi mælinga segjast 

allt að 99% ferðamanna að þeir muni mæla með Reykja-

ví k sem a fangastað við vini og vandamenn og a  það ef-

laust sinn þa tt í  velgengni ferðaþjo nustunnar he r a  

landi. Mikilvægt er að vinna a fram að því  að viðhalda 

þessari ja kvæðu upplifun ferðamanna af borginni, sam-

hliða því  að styðja við aukið u rval af afþreyingu, menn-

ingu og þjo nustu, sem og að stuðla að dreifingu ferða-

manna ví ðar um ho fuðborgarsvæðið. 

Samkvæmt ko nnun Dear Visitor fra  janu ar til aprí l 2017 

ho fðu 99% svarenda komið til Reykjaví kur og 93% gistu 

í  ho fuðborginni að jafnaði 3,4 nætur af 5,1 na ttar dvo l a  

I slandi. Samkvæmt því  ma  a ætla að um 62% af gist-

ingum erlendra ferðamanna a  þessu tí mabili hafi verið í  

Reykjaví k en 38% annars staðar a  landinu; það er að 

segja um 1,7 milljo nir gistina tta af alls um 2,8 milljo num 

a  landinu o llu. 

Samkvæmt greiningardeildum bankanna hefur Reykja-

ví k na ð a kveðnu ha marki þegar kemur að gistino ttum 

yfir sumartí mann og a  sto rha tí ðum, a  sama tí ma sja um 

við að ha annatí minn er að lengjast og ny ting gistiru ma 

orðin mun betri yfir vetrartí mann. Fo kus ferða-

þjo nustunnar a  norðurljo s og vetrarferðalo g a  stærstu 

markaðssvæðunum, a samt fjo lgun vetrarviðburða í  

Reykjaví k, hefur vafalaust haft ja kvæð a hrif a  þessa 

þro un. 

 

Mikilvægt að auka tekjur sveitarfélaga af 

ferðamönnum 

Nær allar tekjur sem hið opinbera fær af ferðamo nnum 

renna í  rí kissjo ð, ma  þar nefna virðisaukaskatt, bensí n-

gjo ld, leyfisgjo ld og gjo ld af flugumferð. Tekjur sveitar-

fe laga af fjo lgun ferðamanna eru nær eingo ngu bundnar 

við u tsvar af tekjum þeirra sem starfa í  ferðaþjo nustu og 

af fasteignagjo ldum. Kostnaður sveitarfe laga af ferða-

mo nnum er hins vegar vaxandi, meðal annars vegna slits 

a  go tum, kostnaðar við hreinsun og fegrun, fja rfestinga í  

innviðum og þro unar ny rra segla. Mikilvægt er að tryggja 

fja rmo gnun innviða hja  sveitarfe lo gunum og er a rí ðandi 

að sveitarfe lo g um allt land fa i aukna hlutdeild í  tekjum 

rí kisins af ferðamo nnum. 

I  Reykjaví k, stærsta sveitarfe lagi landsins, er bry nt að 

ra ðast í  frekari uppbyggingu innviða til að styðja við 

vaxandi fjo lgun ferðamanna. Reykjaví k þarf, í  samvinnu 

við sveitarfe lo g a  ho fuðborgarsvæðinu og ferðaþjo nustu 

í  borginni, að tryggja heildstæða na lgun í  ferðaþjo nustu 

fyrir ho fuðborgarsvæðið, samhæfa aðgerðir og forgangs-

raða verkefnum til að viðhalda go ðri í mynd og ja kvæðri 

upplifun ferðamanna.  

I  samstarfi við Ferðama lastofu og Stjo rnsto ð ferðama la 

er innan Ho fuðborgarstofu unnið að gerð og framkvæmd 

a fangastaðaa ætlunar fyrir ho fuðborgarsvæðið, a samt 

o llu landinu. Um er að ræða heildstætt ferli þar sem litið 

er til skipulags og samhæfingar í  þro un og sty ringu þa tta 

sem geta haft a hrif a  upplifun og a nægju ferðamanna a  

ho fuðborgarsvæðinu, þ.m.t. þarfir gesta, heimamanna, 

fyrirtækja og umhverfis. Á fangastaðaa ætlunin hefur það 

að markmiði að sty ra uppbyggingu innviða og þro un 

ho fuðborgarsvæðisins til næstu fimm a ra með ví ðtæku 

samra ði og skilgreindum markmiðum sem verður a  

a byrgð hagaðila a  svæðinu. Er það von Ferðama lastofu 

að aðgerðaa ætlunin, sem mun verða kla ruð í  aprí l 2018, 

ny tist sem grunnur að fastmo taðri stefnumo tun fyrir 

ferðama l a  ho fuðborgarsvæðinu og verði að einhverju 

leyti innleidd í  skipulags- og stefnumo tun Reykjaví kur-

borgar. 
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Rekstur Menningar- og ferðamálasviðs 

Menningar- og ferðama lasvið leggur að venju rí ka a -

herslu a  hagkvæmni í  rekstri, en um leið er leitast við að 

uppfylla metnaðarfull markmið menningarstefnu og 

ferðama lastefnu. Kostnaðareftirlit er virkt a  o llum starfs-

einingum og leitað er fjo lbreyttra leiða til að afla aukinna 

se rtekna.  

Launakostnaður nemur 28% af rekstrargjo ldum a rsins 

og innri leiga 19%. Reiknaðar eru 2,7% ví sito lubætur a  

breytilegan kostnað og taka hækkanir a  aðgangseyri mið 

af so mu pro sentuto lu. Gert er ra ð fyrir að tekjur af gjald-

skra m stofnana aukist minna a  a rinu 2018 en a rið a  

undan, eða um 8% í  stað 29%. Megin a stæðan er minnk-

andi vo xtur a  komu ferðamanna og aukning í  notkun 

Gestakortsins sem gefi mun minna af se r en einskiptisað-

gangur.    

Á fram er lo gð rí k a hersla a  að kynna starfsemi menn-

ingarstofnana Reykjaví kurborgar fyrir ferðaþjo nustunni 

og efla so lu a  Gestakorti Reykjaví kur sem og að auka 

framboð a  se rtækum menningarvo rum innan safnbu ða 

stofnana. Hins vegar verður a fram haft að leiðarljo si að 

borgarbu ar njo ti betri kjara og hagkvæmni stærðar 

Reykjaví kur og ma  þar nefna að a rgjald að Menningar-

korti Reykjaví kur verður ekki hækkað að þessu sinni og 

er kortið mjo g hagkvæmur kostur fyrir þa  sem eru reglu-

legir gestir menningarstofnann. 

Á ætlun gerir ra ð fyrir að tekjur sviðsins vaxi um 1% fra  

endurskoðaðri a ætlun a rsins 2017. Gert er ra ð fyrir að 

tekjur vegna la nsskí rteina haldi a fram að lækka eins og 

verið hefur a  undanfo rnum a rum. Vo rusala er orðin um 

13% af heildartekjum sviðsins en gert er ra ð fyrir að sala 

verði þo  heldur minni a  milli a ra sem rekja ma  meðal 

annars til ha s gengis í slensku kro nunnar og minnkandi 

kaupma ttar erlendra ferðamanna.  Tekjur af aðgangseyri  

eru um 43% af tekjum sviðsins og gerir a ætlun ra ð fyrir 

um 8% hækkun a  milli a ra. Samkvæmt a ætlun verður 

Borgarso gusafn með um  49% hlutdeild af tekjum 

sviðsins en Landna mssy ningin er tekjuhæsta sy ningin og 

er a ætlað að hu n afli 40% tekna safnsins.   

Um 50% af fja rhagsramma sviðsins verður varið til að 

styrkja fjo lbreytta menningarstarfsemi í  Reykjaví k í  

formi beinna styrkja og samstarfssamninga en um 42% 

af fja rhagsrammans er varið til rekstrar stofnana 

sviðsins. 

 

Mannauðsmál  

Á  stofnunum Menningar- og ferðama lasviðs starfar fjo l-

breyttur og hæfileikarí kur ho pur starfsmanna og miðast 

mannauðsþjo nusta sviðsins að því  að bu a starfsfo lkinu 

okkar hvetjandi og ja kvætt starfsumhverfi sem gerir 

þeim kleift njo ta sí n í  starfi.  

Menningar- og ferðama lasvið by r að miklum verð-

mætum í  þeim mannauði sem starfar a  sviðinu. Sa  

auður, sem felst í  reynslu, færni, metnaði og starfs-

a nægju starfsmanna sviðsins er grunnurinn að starfsemi 

stofnananna. Það eru því  mikil tækifæri í  því  fo lgin að 

leita sí fellt leiða til þess að gera starfsmo nnum kleift að 

efla og þro a starfstengda hæfni sí na í  skapandi og ja -

kvæðu starfsumhverfi. 

Lo gð er a hersla a  að starfsfo lki sviðsins bjo ðist fjo lbreytt 

tækifæri til starfsþro unar sem taka mið af a skorunum í  

starfsumhverfi sviðsins, niðursto ðum viðhorfskannana 

og afrakstri starfsmannasamtala. 

Megin forsenda þess að starfsmenn geti notið sí n í  starfi 

grundvallast af því  að þeir upplifi a nægju af sto rfum 

sí num, fa i metnaði sí num fullnægt og se u stoltir af því  að 

tilheyra stofnunum sviðsins. 

Niðursto ður viðhorfsko nnunar starfsmanna Reykja-

ví kurborgar, sem framkvæmd var í  byrjun mars 2017, 

voru se rstaklega a nægjulegar í  því  ljo si því  Menningar- 

og ferðama lasvið fe kk hæstu meðaleinkunn allra sviða 

Reykjaví kurborgar og var þess utan það svið sem 

hækkaði mest fra  ko nnuninni sem gerð var a rið 2015. 

96% þa tttakenda so gðust mjo g- eða frekar stolt af 

starfsstaðnum sí num og sama hlutfall þa tttakenda taldi 

starfsstað sinn hafa go ða í mynd. 95% voru samma la 

þeirri fullyrðingu að starfsstaður þeirra legði a herslu a  

gæði og go ða þjo nustu og jafn margir segjast tilbu nir til 

þess að leggja sig aukalega fram til þess að vinna að hag 

starfsstaðar sí ns. 

Á  a rinu 2018 verður lo gð a hersla a  að byggja ofan a  

þann a rangur sem na ðst hefur a  undangengnum a rum. 

Á fram verður unnið að því  að efla stjo rnendur í  hlut-

verkum sí num, festa í  sessi starfsþro unarsamto l og eftir-

fylgni þeirra og fylgja eftir þeim breytingum sem 

stofnanir sviðsins hafa gengið í  gegnum a  undanfo rnum 

a rum. Se rsto k a hersla verður lo gð a  að byggja undir 

menningu sem einkennist af ja kvæðum samskiptum, 

valdeflingu,  viðurkenningu og vellí ðan starfsmanna. 

Rekstur og mannauðsmál 
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Skipting rekstrar Skipting tekna 

FRUMVARP 2018 (í þús. kr.) 

Tekjur 

 Rekstrartekjur                                   516.177 

 Rekstrartekjur samtals                   516.177 

Gjöld 

 Laun og launatengd gjöld             1.458.584 

 Innri leiga                         1.027.019  

 Annar rekstrarkostnaður              2.815.697  

  Rekstrargjöld samtals                  5.301.300 

Rekstrarniðurstaða   4.785.123 

Starfsmenn 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starfsmannafjöldi 2018 

 Fjöldi starfsmanna                                    232 

 Fjöldi stöðugilda                                     164,5 

Stöðugildi eftir stofnunum 

 Borgarbókasafn Reykjavíkur  80,5 

 Borgarsögusafn Reykjavíkur   36,6 

 Listasafn Reykjavíkur                             24,6  

 Höfuðborgarstofa                                    10,0  

 Skrifstofa  sviðs                                           5,8 

 Bókmenntaborg UNESCO  2,0 

 Sérverkefni 5,0 

Fjármál 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skipting gjalda Stofnanir sviðs 
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FJÁRHAGSÁÆTLUN 2018 

  

Rekstrar-
niðurstaða  

Esk. 
áætlun  

 
Áætlun 2018 

  
2016  2017    Tekjur 

Laun og   
ltgj.   

Annar 
rekstrar-

kostn 
Samtals 

Yfirstjórn           

Menningar- og ferðamálaráð  ............... 03100 16.359  19.490   0  17.848  1.448  19.296  

Skrifstofa menningar- og ferðamála  ..... 03110 87.575  90.624   0  98.548  9.170  107.718  

  103.934  110.114    0  116.396  10.618  127.014  

            

Höfuðborgarstofa          

Höfuðborgarstofa  ............................... 07400 173.591  178.431   -59.514  104.035  69.507  114.028  

  173.591  178.431    -59.514  104.035  69.507  114.028  

            

Borgarbókasafn Reykjavíkur          

Skrifstofa  ............................................. 03200 285.055  298.814   -43.130  160.278  221.396  338.544  

Menningarhús Grófinni  ........................ 03201 137.405  152.772   -900  143.667  17.876  160.643  

Menningarhús Kringlunni  ..................... 03202 81.388  83.190   0  54.822  31.841  86.663  

Menningarhús Sólheimum  ................... 03203 47.173  49.850   0  40.587  12.533  53.120  

Menningarhús Gerðubergi  ................... 03205 143.560  151.891   -4.600  88.843  73.347  157.591  

Menningarmiðstöðin Gerðuberg  ......... 03500 0  0   0  0  0  0  

Menningarhús Spönginni  ..................... 03207 90.894  94.238   -300  51.836  47.544  99.080  

Menningarhús Árbæ  ............................ 03208 60.282  63.018   0  46.511  19.212  65.724  

Artótek  ................................................. 03209 -2.040  0   0  0  0  0  

Bókabíllinn Höfðingi  ............................ 03250 24.433  29.416   0  23.876  6.812  30.688  

  868.151  923.190    -48.930  610.422  430.560  992.052  

            

Listasafn Reykjavíkur          

Listasafn Reykjavíkur  ........................... 03300 204.992  235.623   -12.722  131.570  116.281  235.129  

Safnráð Listasafns Reykjavíkur  ............ 03305 202  412   0  412  0  412  

Hafnarhús  ........................................... 03310 58.848  63.439   -69.215  42.057  88.026  60.868  

Kaffiteríur  ........................................... 03311 -2.898  -6.400   -2.400  0  600  -1.800  

Kjarvalsstaðir  ..................................... 03320 71.707  73.485   -23.378  32.286  68.162  77.070  

Ásmundarsafn  .................................... 03330 21.043  20.742   -12.081  15.079  20.225  23.223  

Listaverk á opnum svæðum  ............... 03350 8.623  9.726   0  0  9.936  9.936  

Listaverkakaup  ................................... 03360 16.307  15.498   -6.750  0  22.666  15.916  

  378.824  412.525    -126.546  221.404  325.896  420.754  

          

Borgarsögusafn Reykjavíkur          

Skrifstofa  ........................................... 03700 217.378  226.635   -7.400  171.131  77.693  241.424  

Árbæjarsafn  ...................................... 03704 49.470  58.703   -36.050  44.045  47.998  55.993  

Borgarsögusafn - viðhald safngripa .... 03705 30.772  30.588   0  16.789  14.556  31.345  

Landnámssýning  ............................... 03710 9.564  -2.463   -100.800  32.206  65.161  -3.433  

Ljósmyndasafn Reykjavíkur  .............. 03600 42.540  38.376   -28.350  32.633  29.191  33.474  

Viðey  ................................................ 03900 72.613  75.900   -4.567  9.979  68.076  73.488  

Sjóminjasafn  ..................................... 07250 13.437  26.993   -75.700  30.533  94.884  49.717  

  435.774  454.731    -252.867  337.316  397.559  482.008  

          

Önnur menningarstarfsemi          

Bókmenntaborg UNESCO  ................ 03550 0  42.028   -13.640  22.429  49.621  58.410  

  0  42.028    -13.640  22.429  49.621  58.410  
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FJÁRHAGSÁÆTLUN 2018, framhald 

Styrkir og samstarfssamningar          

Leikfélag Reykjavíkur  .......................... 03101 1.015.315  1.031.496   0  0  1.044.167  1.044.167  

Listahátíð  ............................................ 03105 36.000  36.000   0  0  38.000  38.000  

Heimili kvikmyndanna  ........................ 03106 0  17.500   0  0  17.500  17.500  

Marshallhús  ........................................ 03107 0  18.500   0  0  25.800  25.800  

Hönnunarmiðstöð Íslands  .................. 03108 0  7.200   0  0  6.600  6.600  

Sjónlistarmiðstöðin Korpúlfsstöðum  .. 03109 27.841  28.535   0  0  28.099  28.099  

Loftbrýr  ............................................... 03111 4.500  4.500   0  0  6.000  6.000  

Styrkir og rekstarsamningar  ............... 03113 133.799  121.064   -60  0  142.774  142.714  

Ráðstefnuborgin Reykjavík  ................. 03131 40.000  40.000   0  0  40.000  40.000  

Dansverkstæði …………………………………. 03134 0  0   0  0  17.000  17.000  

Tjarnarbíó - Sjálfstæðu leikhúsin  ........ 03135 47.570  56.626   0  0  57.584  57.584  

Húsnæðisstyrkir til menningarmála  ... 03140 37.266  38.195   0  0  37.956  37.956  

  1.342.291  1.399.617    -60  0  1.461.479  1.461.419  

            

Framlög          

Sinfóníuhljómsveit Íslands  ................ 03102 208.630  223.928   0  0  225.268  225.268  

Framlag til Hörpu   ............................. 03145 579.889  743.975   0  0  735.473  735.473  

  788.519  967.903    0  0  960.741  960.741  

            

Annað          

Sameiginlegur kostnaður og ófyrirséð  . 03120 14.117  41.224   -1.620  0  24.980  23.360  

Tengsl skóla og menningarstofnana  .... 03121 11.894  10.900   0  2.465  6.176  8.641  

Gjaldfærðir lausafjármunir  ................... 03125 11.662  12.371   0  0  12.705  12.705  

Sérverkefni  ........................................... 03137 52.738  23.007   -13.000  44.117  75.900  107.018  

Innri leiga áhalda og tækja  .................. 03999 16.134  17.479   0  0  16.973  16.973  

  106.545  104.981    -14.620  46.583  136.734  168.697  

          

Menningar- og ferðamálasvið samtals 4.197.628  4.593.521    -516.177  1.485.584  3.842.716  4.785.123  

         

  

Rekstrar-
niðurstaða  

Esk. 
áætlun  

 
Áætlun 2018 

  
2016  2017    Tekjur 

Laun og   
ltgj.   

Annar 
rekstrar-

kostn 
Samtals 
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STEFNUKORT  

Menningaruppeldi  

Mikilvægur hluti starfsemi allra menningarstofnana borgarinnar er fræðsla og miðlun til fo lks a  o llum aldri.  Áð auki 

er eitt af meginmarkmiðum menningarstefnunnar að menning og listir se u snar þa ttur í  uppeldi og kennslu barna og 

ungmenna í  borginni. 

Menningarlegt forystuhlutverk 

Reykjaví k gegnir menningarlegu forystuhlutverki sem ho fuðborg I slands og ræktar menningarlega sja lfsmynd sí na.  

Menningarlí fið byggir a  menningararfi, frjo rri hugsun og frumkvæði og einkennist af fjo lbreytni og virkri þa ttto ku 

í bu a og gesta. Menningarborgin er ein af fjo rum stoðum  ferðama lastefnu Reykjaví kurborgar. 

Eftirsóknarverður áfangastaður  

Reykjaví k er eftirso ttur a fangastaður ferðamanna allt a rið um kring og með því  verði rennt styrkari stoðum undir 

fjo lbreytt atvinnulí f og menningarstarf í  borginni. Hu n eflist sem vettvangur ra ðstefna og alþjo ðlegra viðburða og  er 

þekkt sem a hugaverð menningarborg í  na by li við einstæða na ttu ru.  Menningarlí fið í  borginni er aðgengilegt o llum og 

einkennist af fjo lbreytni, ví ðsy ni og virðingu. 

Nýsköpun  

Menningarlí f og ferðaþjo nusta í  borginni einkennist af þro tti og metnaði og ny tur hvatningar til ny sko punar og 

þro unar. Áðstaða og ry mi er til staðar fyrir  fjo lbreytta ferðaþjo nustu, kraftmikið listalí f og aðra menningarstarfsemi. 

 

Hagkvæm nýting og stýring fjármuna 

Lo gð er a hersla a  markvissa fja rma lastjo rn, þar sem leitað er hagkvæmustu leiða, með aðhald og skilvirkni að leiðar-

ljo si.  

Sterk kostnaðarvitund  

Rekstrarleg a byrgð stjo rnenda er sky r og upply singar um reksturinn aðgengilegar.  Þannig eflist kostnaðarvitund um 

leið og eðlilegu aðhaldi og eftirliti er viðhaldið.  

Verðmætasköpun 

Menning og ferðama l eru auðlindir sem leggja grunn að efnahags- og atvinnulí fi borgarinnar. Lo gð er a hersla a  beint 

og o beint framlag þeirra og annarrar skapandi starfsemi til efnahagslí fsins. 

Þjónusta 

Fjármál 

Gildi: Mannrækt -  Orka - Fagmennska 
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Samstarf og samráð  

Samstarf og samra ð er lykilatriði í  menningar- og ferðama lum.  Á hersla er lo gð a  samvinnu milli stofnana og fagsviða 

borgarinnar og hagsmunaaðila innan lands og utan. Hafa ber samra ð við borgarbu a með reglulegum ko nnunum a  við-

horfum þeirra og o skum. 

Öflug  miðlun   

Reykjaví kurborg ny tir upply singatækni a  markvissan ha tt í  varðveislu og miðlun menningar. Stuðlað er að aðgengi, 

gagnvirkni og o flugri dreifingu menningar með hja lp stafrænna miðla. 

Hlúð að sögu og menningarverðmætum 

Menning, listir og saga eru grunnþættir í  þro un borgarinnar. Unnið er fjo lbreytt, markvisst og faglegt starf a  sviðum 

so fnunar, rannso kna, varðveislu og miðlunar. Menningararfurinn er sy nilegur í  borgarlandinu og a hersla lo gð a  menn-

ingarlega se rsto ðu Reykjaví kurborgar. 

 

Hæfir og áhugasamir starfsmenn 

Hlu ð er að go ðum samskiptum meðal starfsmanna, lo gð  a hersla a  samvinnu, virðingu og heiðarleg skoðanaskipti. 

Starfsmo nnum er gefið tækifæri til að auka þekkingu sí na og færni. 

Hvetjandi og jákvætt starfsumhverfi 

Samskipti einkennast af trausti og virðingu og starfsumhverfi er hvetjandi og ja kvætt.  Lo gð er a hersla a  að virkja 

frumkvæði, metnað og frjo a hugsun meðal starfsmanna.   

Árangursríkir stjórnunarhættir  

Stjo rnendur tileinka se r go ða stjo rnunarhætti, sem m.a. fela í  se r ja kvætt viðhorf til samstarfsmanna, virkt upply singa-

streymi og dreifingu valds og a byrgðar.  

Verklag 

Mannauður 
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 Vídd / velgengnisþáttur   Mælikvarði  
Rauntölur 

2016 
Áætlun   

2017 
Markmið 

2018 

Skorkort 2018 

 Þjónusta          

Menningaruppeldi 

Fjöldi viðburða sérstaklega skipulagðir fyrir börn og fjölskyldur  242  206  201  

Fjöldi barna og unglinga í skipulögðum heimsóknum 43.289  44.600  45.000  

Menningarlegt forystuhlutverk 

Fjöldi fjölmenningartengdra verkefna og viðburða 60  53  55  

Fjöldi nýrra sýninga á menningarstofnunum  75  68  59  

Hlutfall gesta sem eru ánægðir með viðmót starfsmanna  91% 91% 93% 

Eftirsóknarverður áfangastaður 

Aðsókn að stofnunum sviðsins  1.597.220  1.583.700  1.624.800  

Ánægja með þjónustu/starfsemi stofnana sviðsins  88% 89% 89% 

Kynningarfundir um Reykjavík sem áfangastað  39  28  28  

Nýsköpun Nýmæli í starfsemi   7  23  9  

 Fjármál          

Hagkvæm nýting og stýring 
fjármuna 

Fjárhagsáætlun v/raun  -2,0%  +/- 1%  +/- 1% 

Sterk kostnaðarvitund Kostnaður við rekstur stofnana sviðsins pr. gest  1.162  1.231  1.236 

Verðmætasköpun 

Fjöldi verkefna þar sem samstarfsaðilar fjármagna a.m.k. 15% af  
kostnaði  

41  32  16  

Sértekjur stofnana sviðsins sem hlutfall af ramma  -24% -26% -25% 

 Verklag           

Samstarf og samráð 

Fjöldi alþjóðlegra samstarfsverkefna  52  30  27  

Fjöldi samráðsfunda og aðgerða sem hvetja til þátttöku almenn-
ings í þróun, stefnumótun og  ákvarðanatöku  

16  13  14  

Öflug miðlun  

Fjöldi heimsókna á vefsvæði stofnana sviðsins 1.936.717  2.026.200 2.101.000  

Fjöldi fylgjenda á samfélagsmiðlum  157.018  186.967 194.900  

Hlúð að sögu og menningarverð-
mætum 

Fjöldi rannsóknarverkefna  13  16  13  

Fjöldi menningarmerkinga í borgarlandinu     4  
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 Vídd / velgengnisþáttur   Mælikvarði  
Rauntölur 

2016 
Áætlun   

2017 
Markmið 

2018 

Skorkort 2018 - Framhald 

 Mannauður           

Hæfir og áhugasamir starfsmenn 

Hlutfall starfsmanna sem eru ánægðir í starfi þegar á heildina er 
litið  

  90% 90% 

Hlutfall starfsmanna sem hlakka til að mæta í vinnuna   86% 86% 

Hlutfall starfsmanna sem telur hæfni sína vel nýtta í starfi   85% 85% 

Hlutfall starfsmanna sem telur samvinnu góða á sínum vinnustað     90% 90% 

Hvetjandi og jákvætt starfsum-
hverfi 

Hlutfall starfsmanna sem sem telur sig fá nauðsynlegar upplýs-
ingar sem snerta starf sitt og/eða vinnustað  

  80% 82% 

Hlutfall starfsmanna sem hefur verið hrósað fyrir vel unnin störf á 
síðustu mánuðum  

  80% 85% 

Hlutfall starfsmanna sem ekki hafa orðið fyrir einelti frá sam-
starfsfólki á síðustu 12 mánuðum  

  100% 100% 

Árangursríkir stjórnunarþættir 

Hlutfall starfsmanna sem bera traust til yfirmanns síns    88% 90% 

Hlutfall starfsmanna sem finnst vinnstað sínum vel stjórnað    80% 86% 

Hlutfall starfsmanna sem hafa farið í árlegt starfsmannasamtal á 
síðustu 12-15 mán. 

  85% 90% 

Hlutfall starfsmanna sem hefur fengið tækifæri til símenntunar 
og starfsþróunar á síðustu 12 mánuðum 

  90% 90% 

* Mannauður - ekki starfsmannakönnun 2016  
  

  95-100% markmiðum náð     

  75 - <95% þarf að nást     

  Minna en 75% markmiða náð     

 Ekki mælt á tímabilinu    
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Hlutverk 
Reykjaví k Bo kmenntaborg UNESCO er menningarskrif-

stofa sem hefur það hlutverk að miðla bo kmenningu og 

orðlist til borgarbu a og gesta borgarinnar. Hu n stendur 

fyrir lestrarhvetjandi verkefnum fyrir bo rn og fullorðna, 

eflir bo kmennta- og ritlistarlí fið í  borginni og gerir bo k-

menntaso gu hennar aðgengilega í  borgarlandinu. Hu n 

styður við í mynd Reykjaví kur sem borg orðlistar, innan-

lands sem utan, og tekur þa tt í  alþjo ðlegu starfi með 

o ðrum Skapandi borgum UNESCO og fleirum. Bo k-

menntaborgin vinnur eftir leiðarljo si Skapandi borga 

UNESCO.  

 

Leiðarljós Bókmenntaborgar  

Áð Reykjaví k verði þekkt sem borg orðlistar, jafnt innan-

lands sem og a  alþjo ðlegum vettvangi. 

Áð stoðir hennar verði styrktar í  na nu samstarfi þeirra 

sem koma að menntun, bo kmenningu og orðlist a  

breiðum vettvangi. Reykjaví k  Bo kmenntaborg UNESCO 

stendur vo rð um tja ningarfrelsi. Einkunnarorð Bo k-

menntaborgarinnar, Orðið er frja lst, endurspegla þessa 

a herslu og með þeim vill Bo kmenntaborgin benda a  að 

hvorki einstaklingar ne  samfe lo g geta þrifist a  heil-

brigðan ha tt nema þegnunum se  frja lst að tja  sig, þra r 

sí nar og sannfæringu. 

 

Meginmarkmið 
Meginmarkmið Reykjaví kur Bo kmenntaborgar UNESCO 

er að styðja við það mikla starf sem er unnið a  sviði bo k-

menningar og orðlistar í  Reykjaví k. Bo kmenntaborgin 

hvetur til samstarfs og ny rra verkefna a  sviði orð- og 

ritlistar. Hu n leggur a herslu a  bo kmenntaarf þjo ðarinnar 

í  starfi sí nu og samspil hans við ny sko pun. Einnig vinnur 

Bo kmenntaborgin að því  að efla alþjo ðatengsl a  vett-

vangi orðlistar og annarra skapandi greina. 

Skipting tekna  

Skipting gjalda 

Fjármál 2018 

 
FRUMVARP 2018 (í þús. kr.) 

 

Tekjur 

 Rekstrartekjur 13.640 

Gjöld 

 Laun og launatengd gjöld 22.429 

 Innri leiga  13.917  

 Annar rekstrarkostnaður 35.704  

 

Rekstrarniðurstaða 58.410 

 

Starfsmannafjöldi 2017 

 Heildarfjöldi starfsmanna 2 

 Fjöldi stöðugilda  2 
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Bo kmenntaborgin Reykjaví k hefur nu  starfað í  sex a r. 

Hu n skilaði sinni fyrstu sky rslu um starfsemina til um-

sagnar hja  UNESCO í  a rslok 2017 og verður niðurstaðan 

u r þessu mati kynnt a  a rsfundi Skapandi borga UNESCO 

í  Kraka  í  ju ní  2018.  Á rið 2018 verður hugað að því  að 

styrkja lykilverkefni Bo kmenntaborgarinnar eftir að 

draga þurfti nokkuð u r slagkrafti þeirra 2017 vegna 

opnunar Gro ndalshu ss. Se rstaklega verður hugað að 

Lestrarha tí ð í  Bo kmenntaborg en hu n sker sig u r o ðrum 

borgarha tí ðum þar sem hu n stendur yfir í  heilan ma nuð. 

Bo kmenntaborgin mun halda a fram að þro a þetta flagg-

skip sitt og verður a hersla lo gð a  að na  til ungs fo lks og 

ny rra lesenda u t fra  þemanu fullveldi í  ví ðum skilningi. 

Á rið 2017 ho fst ví ðtækt samstarf til eflingar læsis og 

barnabo kmennta undir heitinu So gur og tekur Bo k-

menntaborgin a fram virkan þa tt í  því . Gro ndalshu s 

verður rekið með nokkuð breyttu sniði a  o ðru starfsa ri 

sí nu, en a hersla lo gð a  að opna það fyrir fjo lbreytta við-

burði og mo tto ku ho pa. Icelandair Group styður rekstur 

hu ssins u t a rið og einnig verður a framhaldandi samstarf 

um bo kmenntaviðburði a  Kaffislipp a  Marina ho telinu. 

Sleipnisverkefnið verður þro að a fram  með efni fyrir 

grunnsko labo rn og mju kdy ri. Hefðbundin verkefni, svo 

sem þa tttaka í  borgarha tí ðum, Barnabo kmenntaha tí ðin 

My rin og Bo kamessa í  Bo kmenntaborg verða a  dagskra . 

Bo kamessan, sem er haldin af Bo kmenntaborginni og 

Fe lagi í slenskra bo kau tgefenda, flutti u r Ra ðhu si Reykja-

ví kur í  Ho rpu 2016 og gerður þriggja a ra samningur um 

staðsetningu hennar þar. Hugað verður að framtí ð og 

þro un messunnar a  a rinu og standa vonir til að hu n 

verði a fram staðsett í  Ho rpu. Bo kmenntaborgin vinnur 

með fjo lmo rgum o ðrum aðilum í  orðlistageiranum, bæði 

opinberum og einkaaðilum, og hvetur til samstarfs og 

samtals hagaðila. 

Miðlun  
Á rið 2018 verður se rsto k a hersla lo gð a  vefma l í  fram-

haldi af opnun ny s vefjar Bo kmenntaborgarinnar a rið 

2017, sem inniheldur nu  einnig ho fundagrunn Borgar-

bo kasafns, bokmenntir.is. Þessum ny ja tví tyngda vef er 

ætlað að verða o flugt tæki til kynningar a  orð- og ritlist í  

borginni, bæði heima fyrir og erlendis. Til að svo megi 

verða er nauðsynlegt að gefa þessum mikilvæga miðli 

aukið vægi í  starfsemi Bo kmenntaborgarinnar. Samhliða 

þessu verður samstarf Bo kmenntaborga UNESCO um 

miðlun og kynningu aukið til muna a  a rinu. Haldið 

verður a fram að þro a sma forritið Reykjavik Culture 

Walks og ny jum go ngum bætt í  safnið.  

Gröndalshús 
Gro ndalshu s var opnað a  þjo ðha tí ðardaginn 2017 með 

fastasy ningu a  aðalhæð um fyrrum í bu a þess, Benedikt 

Gro ndal, gestaí bu ð í  kjallara og vinnury mi fyrir skap-

andi fo lk í  risi. Forsendur fyrir rekstri hu ssins breyttust 

nokkuð fra  fyrri a ætlunum og verður sy ningin aðeins 

opin yfir sumarma nuðina a rið 2018. Eftir sem a ður 

verður tekið a  mo ti ho pum allt a rið og hu sið verður 

einnig ny tt fyrir fjo lbreytta viðburði, smiðjur og fleira 

a rið um kring. Ska ldaí bu ð í  kjallara hu ssins er nu  komin 

í  fulla notkun og þar dvelja erlendir gestir sem vinna að 

list sinni meðan a  dvo linni stendur. Lista- og fræðimenn 

ho fu sto rf í  risinu haustið 2017 og verður framhald þar a  

2018. Þriggja a ra stuðningi Icelandair Group við rekstur 

hu ssins ly kur a  a rinu og verður hugað að rekstrinum til 

framtí ðar a  a rinu. 

Sleipnir – lestrarfélagi barnanna 

Sleipnir, lestrarfe lagi barnanna, heldur a fram flugi sí nu a  

a rinu. Leiksko labo rnum verður nu  sem fyrr boðið að 

hitta þennan skemmtilega fe laga í  lestrarstundum a  

Borgarbo kasafni, leiksko lar fa  bo kina um hann til eignar 

og fylgiefni sem Bo kmenntaborgin hefur framleitt fyrir 

kennara og foreldra. Markmiðið er að o ll leiksko labo rn í  

Reykjaví k eigi þess kost að kynnast Sleipni a ður en þau 

hefja grunnsko lago ngu. Efni fyrir grunnsko labo rn sem 

unnið var 2017 verður innleitt a  a rinu, en kjarni þess er 

ny  bo k um Sleipni eftir Ævar Þo r Benediktsson. Álþjo ð-

legur gagnvirkur vefur um ferðir Sleipnis verður 

þro aður a fram í  samstarfi við Bo kmenntaborgina 

Melbourne í  Á stralí u. 

Grasrót og fjölmenning 
Bo kmenntaborgin mun halda a fram að styðja við gras-

ro tarstarf innan orðlistar og leggur a herslu a  samstarf 

við ny græðinga í  þessum geira, fjo lmenningu og ny -

sko pun. Se rstaklega verður hugað að innleiðingu ny rrar 

fjo lmenningarstefnu sviðsins og einnig verður a hersla 

lo gð a  samstarf við unga orðlistamenn í  tengslum við 

alþjo ðleg verkefni sem Bo kmenntaborgin tekur þa tt í . 

Alþjóðastarf 
Bo kmenntaborgin tekur þa tt í  alþjo ðlegu starfi Skapandi 

borga UNESCO og o ðrum alþjo ðlegum verkefnum sem 

tengjast bo kmenntum og orðlist og horfir þar se rstak-

lega til stækkandi samstarfsnets Skapandi borga. Bo k-

menntaborgir UNESCO hafa með se r fjo lbreytt samstarf, 

bæði formlegt og o formlegt, og eiga verkefnastjo rar Bo k-

menntaborgarinnar sæti í  vinnuho pum og taka þa tt í  

mo tun og innleiðingu fjo lbreyttra verkefna í  innra og 

ytra starfi samtakanna. Á framhaldandi samstarf verður 

við Goethe stofnun í  Kaupmannaho fn um að bjo ða 

þy skum gestaritho fundi að dvelja um nokkurra vikna 

skeið í  Reykjaví k og hugað að ví ðara samstarfi varðandi 

HELSTU VERKEFNI 2018 
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Lykiltölur Bókmenntaborg UNESCO Rauntölur     Rauntölur    Útkomuspá Markmið   

Alþjóðleg samstarfsverkefni 6  13  8  5  

Þátttaka leikskóla í Lestrarhátíð 14%   60% 70% 

Þátttaka grunnskóla í Lestrarhátíð 100%   100% 90% 

Vitund almennings um Lestrarhátíð 33% 24% 20% 35% 

gestadvo l erlendra ho funda í  Reykjaví k og í slenskra 

ho funda erlendis. Vaxandi fjo ldi Bo kmenntaborga 

UNESCO by ður ritho fundum fra  o ðrum borgum í  netinu 

til gestadvalar og tekur Bo kmenntaborgin Reykjaví k þa tt 

í  því  ferli gagnvart í slenskum ho fundum.  

Fræðsla 
Bo kmenntaborgin tekur a  mo ti ho pum í  Gro ndalshu si, 

hvort sem það eru sko laho par a  o llum stigum eða aðrir. 

Þar fa  þeir fræðslu um Benedikt Gro ndal og Reykjaví k a  

hans tí mum og boðið er upp a  verkefnavinnu fyrir sko la-

ho pa. Á  Lestrarha tí ð í  Bo kmenntaborg er u tbu inn hug-

myndabanki fyrir leik- og grunnsko lastigið u t fra  þema 

Viðburðadagatal Bókmenntaborgar 2018 

Allt árið 

Mánaðarlegir bókmenntaviðburðir á Hótel Marina;  
Lestrarstundir með Sleipni fyrir leikskólabörn  
Lestrarstundir með Sleipni fyrir grunnskólabörn 
Móttaka hópa í Gröndalshúsi  

Mars Alþjóðlegur dagur ljóðsins  

Apríl 
Barnamenningarhátíð;  
Vika bókarinnar  

Maí Alþjóðadagur menningarlegrar fjölbreytni  

Ágúst Menningarnótt 

September Mýrin, alþjóðleg barnabókmenntahátíð  

Október Lestrarhátíð í Bókmenntaborg 

Nóvember Bókamessa í Bókmenntaborg  

a rsins sem kennarar og starfsfo lk frí stundamiðsto ðva 

geta ny tt se r. Boðið er upp a  Sleipnisstundir fyrir leik-

sko labo rn í  samvinnu við Borgarbo kasafn og a rið 2018 

verður í  fyrsta sinn boðið upp a  Sleipnisstundir fyrir 

grunnsko labo rn. Markmiðið með Sleipnisstundum er að 

hvetja til yndislesturs og y ta þannig undir læsi u t fra  

lestrargleði.  

* Könnun ekki framkvæmd 2016 
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Leiðarljós 

Samstarfsnet Skapandi borga UNESCO / UNESCO Crea-

ive Cities Network (UCCN) var sett a  laggirnar a rið 2004. 

Það vinnur að því  að efla samvinnu innan og milli borga 

sem hafa viðurkennt skapandi starf sem stefnumarkandi 

þa tt í  sja lfbærri þro un borga í  efnahagslegu, fe lagslegu, 

menningarlegu og umhverfislegu tilliti. 

Með því  að ganga í  samstarfsnetið skuldbinda borgir sig 

til að deila a rangursrí kum starfsha ttum og þro a samstarf 

sem y tir undir sko pun og skapandi greinar, styrkir þa tt-

to ku í  menningarlí fi og til að gera menningu að hluta af 

borgarskipulagi og þro un borgarinnar. 

Samstarfsnet skapandi borga UNESCO tekur til sjo  list-

sviða: bo kmennta, handverks og alþy ðulista, ho nnunar, 

kvikmyndalistar, margmiðlunarlistar, matagerðarlistar 

og to nlistar.  

Markmið 

Samstarfsnet Skapandi borga UNESCO stefnir að því  að: 

 styrkja alþjo ðlega samvinnu milli borga sem hafa 

viðurkennt skapandi starf sem stefnumarkandi þa tt í  

sja lfbærri þro un borga; 

 y ta undir og auka framtak innan borgarinnar sem 

UNESCO Creative Cities Network  

stuðlar að því  að skapandi starf se  stefnumarkandi 

hluti borgarþro unar, se rstaklega með samvinnu 

opinberra aðila, einkaaðila og borgaranna; 

 styðja við sko pun, framleiðslu, dreifingu og miðlun 

menningarviðburða, -varnings og þjo nustu; 

 skapa menningar- og ny sko punarkjarna og auka 

tækifæri fyrir skapandi fo lk og fagfo lk í  menningar-

geiranum; 

 bæta aðgengi að og þa ttto ku í  menningarlí fi svo og 

neyslu a  menningarlegri sko pun og þjo nustu, ekki 

sí st með tilliti til jaðarho pa og þeirra sem eiga undir 

ho gg að sækja; 

 menning og skapandi starf se  hluti af opinberri 

stefnumo rkun í  borgarþro un og -skipulagi. 

Aðgerðaáætlun 

Markmið samstarfsnets Skapandi borga UNESCO eru 

innleidd innan hverrar borgar í  samstarfsnetinu, svo og 

a  alþjo ðlegum vettvangi, og er se rstaklega hugað að 

eftirfarandi: 

 að deila reynslu, þekkingu og a rangursrí kum starfs-

ha ttum; 

 frumkvo ðlaverkefnum, samstarfi og að stuðlað se  að 

samvinnu milli einkaaðila, opinberra aðila og 

almennra borgara; 

 vinnuskiptum og samstarfsneti  fyrir fagaðila og lista-

menn; 

 rannso knum, ko nnunum  og mati a  reynslu Skapandi 

borga UNESCO; 

 stefnumo rkun og leiðum til að stuðla að sja lfbærri 

þro un borga; 

 starfi a  sviði miðlunar og vitundavakningar. 
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BORGARBÓKASAFNIÐ  
MENNINGARHÚS  
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Hlutverk 
Borgarbo kasafn Reykjaví kur er alhliða upply singa- og 
menningarstofnun og meginhlutverk þess er að jafna 
aðgengi að menningu og þekkingu. Lo gð er a hersla a  gott 
aðgengi borgarbu a a  o llum aldri að þjo nustu, fræðslu og 
viðburðum a  sviði menningar og lista.  

Leiðarljós 
Borgarbo kasafn Reykjaví kur standi, í  alþjo ðlegu um-
hverfi, jafnfætis bestu almenningsbo kaso fnum og menn-
ingarhu sum hvað varðar þjo nustu, bu nað og viðburða-
hald. Starfsemin beri vott um fagmennsku, virðingu, 
ví ðsy ni og sko punarkraft.  

Meginmarkmið 
 Lýðræði: Borgarbo kasafn eflir ly ðræði og jo fnuð. 

Þjo nusta safnsins skal na  til allra borgaranna a n tillits 

til aldurs, kyns, kynþa ttar,  stjo rnma laskoðana, tru ar, 

þjo ðernis eða þjo ðfe lagssto ðu. Þannig eflir það ly ð-

ræði, jafnre tti, athafnafrelsi og velferð borgaranna. 

 Menning: Borgarbo kasafn er miðsto ð mannlí fs og 

menningar. Borgarbo kasafn Reykjaví kur er menn-

ingarstofnun í  ví ðustu merkingu þess orðs. Þar 

mætast o lí kir ho par sem gefa raunsanna mynd af 

hinni margví slegu menningu samfe lagsins.  

 Menntun: Borgarbo kasafn er vettvangur barna, ung-

menna  og fullorðinna til að uppgo tva og rannsaka 

heiminn og þro a þannig hæfileika sí na og tækifæri. 

Menntun, lí kt og menning, er liður í  þroska og þro un 

hvers einstaklings, o ha ð því  hvernig hennar er aflað.  

 Uppspretta: Borgarbo kasafn er vettvangur hug-

mynda, sko punar og upplifunar. Einstaklingar og 

ho par hafa tækifæri til að o rva andann og sko punar-

kraftinn, hvort sem það er í  gegnum samskipti við 

aðra, þa ttto ku, menningu og listir.   

 Fyrirmynd: Borgarbo kasafn Reykjaví kur er upply s-

inga- og menningarmiðsto ð sem gegnir forystuhlut-

verki meðal almenningsbo kasafna landsins og sækir 

fyrirmynd sí na til fremstu safna heims.  

Skipting tekna  

Skipting gjalda 

Fjármál 2018 

 FRUMVARP 2018 (í þús. kr.) 

 

Tekjur 

 Rekstrartekjur 48.930 

Gjöld 

 Laun og launatengd gjöld 610.422 

 Innri leiga  194.852  

 Annar rekstrarkostnaður 235.708 

 

Rekstrarniðurstaða 992.052 

 

Starfsmannafjöldi 2017 

 Heildarfjöldi starfsmanna              103 

 Fjöldi stöðugilda  80,5  
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Borgarbo kasafnið starfar samkvæmt bo kasafnalo gum nr. 150/2012. Það hefur yfirly singu fra  UNESCO um almenn-

ingsbo kaso fn fra  1994, menningarstefnu Reykjaví kurborgar, mannre ttindastefnu Reykjaví kurborgar og samþykkt um 

Borgarbo kasafn fra  2015  að leiðarljo si í  starfi sí nu.   

Borgarbo kasafnið rekur sex starfsstaði  í  Gro finni, Gerðubergi, Kringlunni, Spo nginni, So lheimum og Á rbæ a samt sam-

reknu sko la- og almenningssafni í  Norðlingaholti. Einnig rekur safnið bo kabí linn Ho fðingja og so gubí linn Æringja.  

I  almenningsbo kaso fnum ví ða um heim er sjo num beint í  

auknum mæli að notendum og þo rfum þeirra og tekur 

Borgarbo kasafnið þa tt í  þeirri þro un. Ny  þjo nustustefna 

var sett fram a rið 2016 með það fyrir augum að bæta 

þjo nustu safnsins, gera hana markvissari, samræma 

hana þvert a  so fnin og ekki sí st að stuðla að aukinni 

þjo nustuvitund starfsmanna.  

Á rið 2018 verður þjo nustustefnunni fylgt vel eftir og 

verður leitast við að koma til mo ts við þarfir og o skir 

borgaranna með því  að hitta þa  og eiga við þa  samtal. 

Sjo num verður einnig beint að starfsmo nnum og þeirra 

hugmyndum um go ða þjo nustu. Rafræn þjo nusta og 

miðlun verður bætt enn frekar a  a rinu og ry nt verður í  

y msa aðra þætti, svo sem rekstur bí lanna, þeirra Ho fð-

ingja og Æringja. Viðburðadagskra in er fjo lbreytt að 

vanda og mikill metnaður er lagður í  að þro a a fram 

fræðsludagskra  fyrir alla aldursho pa.  Stækkun Gro far-

innar og tenging hennar við ny byggingu og ho nnun ny s 

safns í  U lfarsa rdal eru einnig atriði sem verða í  brenni-

depli a  a rinu. 

 

Notendur við stjórn 
Ry niho par, sem settir verða saman u r nu verandi og skil-

greindum framtí ðarnotendum, verða settir a  laggirnar. 

Markmiðið er að ry na upplifunarferlið og fa  upply singar 

um o skir þeirra og þarfir. I  kjo lfarið verður aðgerðar-

a ætlun þjo nustustefnu uppfærð í  samræmi við niður-

sto ður. I  þessari vinnu verður einkum lo gð a hersla a  að 

na  til ny rra notenda, marka leiðina til þeirra og leggja 

sky rari lí nur fyrir hvert safn og se rsto ðu þess. 

Samvera, tilraunir og rafræn þjónusta 
Viðburða- og sy ningarhald í  menningarhu sum Borgar-

bo kasafnsins er í  sí felldri þro un og verður a  a rinu tekið 

til endurskoðunar, einkum í  Gerðubergi þar sem  enn 

meiri a hersla verður lo gð a  barnamenningu og fjo l-

menningu, með samveru, upplifun, miðlun og menn-

ingarlæsi að leiðarljo si.  

Tilraunaverkstæðið vex og dafnar með virkri þa ttto ku 

ungmenna. Tilraunamennskan heldur a fram og nu  er 

komið að því  að fullorðnir fa i aðgang að spennandi 

tækjabu naði og forritum sem y ta undir sko punar-

gleðina.  

Fræðsludagskra  safnsins verður í  brennidepli og ny jar 

lendur kannaðar. Unnið verður að gerð na msefnis í  

tengslum við safnkynningar fyrir sko labo rn. Við undir-

bu ning þess verður leitað til barna og kennara og 

kannað hvernig við getum komið enn betur til mo ts við 

o skir þeirra og þarfir. Fræðslutengdir viðburðir og 

kynningar a  a hugaverðum viðfangsefnum verða a fram í  

boði. Mikill a hugi er a  ny ja Rafbo kasafninu sem og y mis 

konar rafrænni þjo nustu og by ðst gestum að fa  aðstoð 

við fyrstu skrefin, s.s. að hlaða niður forritum í  eigin 

tæki og æfa sig í  notkun þeirra.   

Stefnt er að því  að opna tilraunaverkstæðið sma m 

saman í  fleiri so fnum en þau munu taka mið af se rsto ðu 

hvers safns, o skum gesta og aðsto ðu.  

„Sjöunda bókasafnið“ 
Vefþro un er sí fellt mikilvægari hluti af starfseminni og 

með ny jum vef, sem lí tur dagsins ljo s í  byrjun a rs 2018, 

HELSTU VERKEFNI 2018 
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verður sjo unda bo kasafninu í  raun bætt við. Þjo nustan 

verður aukin til muna og geta gestir skoðað, pantað og 

tekið fra  efni a  heimasí ðu Borgarbo kasafnsins. Á  ny ja 

vefnum, og með aðgengi að samfe lagsmiðlum, geta gestir 

skipst a  skoðunum um bækur, skrifað umsagnir eða 

kynnt se r meðmæli fra  starfsmo nnum safnanna, bæði a  

vef og í  hlaðvarpinu. Áuk þess verður boðið upp a  bo k-

menntafre ttabre f þar sem a skrifendur fa  fre ttir af ny jum 

bo kakosti og bo kmenntatengdum viðburðum a  so fn-

unum. Þar verður einnig ví sað a  ny jar greinar og um-

fjo llun fagfo lks og gesta sem birtar verða a  bo kmennta-

vefnum eða vef Borgarbo kasafnsins. Hlaðvarpið verður 

a fram fastur liður þar sem starfsmenn bo kasafnsins fjalla 

um bo kmenntir fra  y msum sjo narhornum. Hlaðvarps-

hljo ðverið verður lí ka opnað a hugaso mum gestum sem 

vilja ny ta aðsto ðuna. Dro g að stefnu fyrir stafræna þro un 

Borgarbo kasafnsins er í  vinnslu og verður lo gð fram 

vorið 2018. 

Opin bókasöfn eða „meiri“ opnun 
Ví ða erlendis eru svoko lluð Opin bo kaso fn eða „meiri“ 

opnun að ryðja se r til ru ms, se rstaklega a  Norðurlo nd-

unum. Fy sileiki slí krar tilho gunar var skoðaður a  a rinu 

2017 og liggur nu  fyrir minnisblað um verkefnið. Skoðað 

var hvað slí kt safn myndi kosta en stofnkostnaður felst í  

kaupum a  aðgangskerfi sem er se rhannað fyrir opin 

bo kaso fn auk kostnaðar við rekstur kerfisins. Kannað var 

meðal gesta hvort þeir myndu ny ta se r slí ka opnun. 60% 

svarenda to ldu að þeir myndu gera það. Reynslan af slí kri 

þjo nustu þykir go ð í  Danmo rku, u tla n hafa aukist og 

gestaho purinn breikkað. Ekki er gert ra ð fyrir fækkun 

starfsfo lks því  rannso knir sy na að gestir vilja a fram koma 

í  so fnin til þess að fa  leiðbeiningar og aðstoð. Opin bo ka-

so fn þy ða hins vegar aukna þjo nustu, betri ny tingu a  

hu snæði og sveigjanlegri opnunartí ma. Stefnt er að því  að 

opna so fn Borgarbo kasafnsins með slí kum hætti, fa ist 

fja rmagn til þess.   

Borgarbókasafnið er allra 

Á rið 2018 markar tí mamo t í  fjo lmenningarstarfi Borgar-

bo kasafnsins sem ho f go ngu sí na með ra ðningu verkefna-

stjo ra fyrir 10 a rum. Fjo ldi verkefna hafa orðið til a  

þessum a rum og einkennast af fjo lbreyttu og skapandi 

starfi. Þar ma  nefna Menningarmo t – Flju gandi teppi, 

heimana msaðstoðina Heilahristing, So guhring kvenna, 

Cafe  Lingua og tilraunaverkefnið Lestrarvini sem er að 

hollenskri fyrirmynd.  

Fjo lmenningartengd verkefni safnsins eru í  sto ðugri 

þro un og byggja a  mikilvægu samstarfi við einstaklinga, 

fe lo g og stofnanir innanlands sem utan, þar sem tungu-

ma l og heimsmenning skipa sto rt hlutverk.  

Starfið hefur verið kynnt, og í  sumum tilfellum innleitt, 

utan landsteinanna, í  Te kklandi, Kanada, Danmo rku, Sví -

þjo ð, Belgí u, Spa ni og Grikklandi.  

Til að fagna þessum 10 a ra a fanga verður haldin norræn 

ra ðstefna í  Vero ld – hu si Vigdí sar, 24. og 25. maí  2018 

þar sem reynslu Borgarbo kasafnsins og samstarfsaðila a  

sviði fjo lbreyttrar menningar og tunguma la verður 

miðlað. Ra ðstefnan verður haldin í  samvinnu við Vero ld, 

norska menningarra ðið, Norrænu ra ðherranefndina og 

í slensku UNESCO nefndina. 

Lestur, læsi, börn og unglingar 
KrakkaRU V, Menntama lastofnun, IBBY a  I slandi, Sí ung, 

Bo kmenntaborgin Reykjaví k UNESCO og Miðsto ð sko la-

þro unar við Ha sko lann a  Ákureyri eru að hefja samstarf 

um verkefni sem ber heitið So gur. Markmiðið er auka 

lestur og menningarlæsi barna og hvetja þau til 

sko punar og virkrar þa ttto ku. RU V mun taka a  mo ti 

sko punarverkum barna og matreiða þau í  sjo nvarpi og 

u tvarpi. Stefnt er að því  að verkefninu lju ki a  Barna-

menningarha tí ð vorið 2018 með allsherjar uppskeru-

ha tí ð í  Ho rpu.  

Borgarbo kasafnið tekur virkan þa tt í  verkefninu og 

hefur m.a. hug a  að bjo ða bo rnum að koma með rit-

smí ðar sí nar í  safnið og vinna með þær undir hand-

leiðslu ritho fundar. 

Lestrarhvatning er sem fyrr rauður þra ður í  starfsem-

inni en a  haustma nuðum 2017 rak a  fjo rur safnsins ny tt 

verkefni sem a  rætur að rekja til Hollands. Það gengur 

undir heitinu Lestrarvinir og felst í  því  að sja lfboðaliðar, 

sem vilja taka að se r hlutverk Lestrarvina, heimsækja 

fjo lskyldur og lesa uppha tt fyrir bo rnin. Hver fjo lskylda 

fær lestrarvininn í  heimso kn einu sinni í  viku a  20 vikna 

tí mabili. Lestrarvinurinn tekur með se r spennandi 

bækur sem hæfa aldri barnsins og lestrardagbo kina sem 

se rstaklega var ho nnuð fyrir verkefnið. Markmið verk-

efnisins er að vekja a huga barna og fjo lskyldna þeirra a  

bo kum og lestri og að aðstoða bo rn sem hafa lí tinn les-

skilning. 

Rúllandi fróðleikur - þekking um alla 

borg 
Bo kabí llinn Ho fðingi er kominn til a ra sinna og huga 

þarf að ny jum bí l a  komandi a rum. Rekstur og þjo nusta 

bo kabí lsins verður ry nd og skoðað hvort þar felist ny  

tækifæri, en nu verandi Ho fðingi hefur þjo nað borgar-

bu um fra  a rinu 2000. Einnig verður þjo nusta og rekstur 

So gubí lsins Æringja skoðaður samhliða. 
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Stiklur úr viðburðadagatali Borgarbókasafnsins 2017 

Janúar 
 Kona á skjön – sýning um ævi og störf Guðrúnar frá Lundi • Petr Kopl – Myndskreytingar úr bókum 

Veroniku Válková • Þetta vilja börnin sjá – farandsýning • Guðrún Benedikta – málverkasýning 

Febrúar 

Vetrarhátíð • Vetrarfrí grunnskólanna • Alþjóðadagur tungumálsins • Ljóðadjamm – smiðjur  

Guðmundur W. Vilhjálmsson – myndlistarsýning • Barnabókaverðlaun Reykjavíkurborgar - Tilnefn-

ingar 

Mars Hildur Björnsdóttir – Ljósmyndasýning • Guðrún Gunnarsdóttir – myndlistarsýning 

Apríl Barnamenningarhátíð • Ljóðaslamm • Bókaverðlaun barnanna 

Maí 
Norræn ráðstefna um fjölmenningu • Myndasögusýning og samkeppni • Útskriftarsýning nema í 

grafískri hönnun við Borgarholtsskóla 

Júní  Tölvuleikjasýning  • Heima-menn – sýning á Listahátíð í Reykjavík 

Júlí Kvöldgöngur • Bókmenntagöngur á ensku • Sumarlestur • Reykjavík Safarí 

Ágúst Uppskeruhátíð sumarlesturs • Dagskrá á Menningarnótt • Kvöldgöngur • Bókmenntagöngur á ensku 

September 
Ingibjörg Ágústsdóttir – Þjóðsögur - Tréútskurðarsýning • Bókasafnadagurinn • Evrópski tungumála-

dagurinn  

Október Lestrarhátíð • Ritþing • Ingbjörg Kristjánsdóttir – Textílsýning 

Nóvember  Dagur íslenskrar tungu  • Tónleikar í tengslum við Iceland Airwaves 

Desember 
Jólaleiksýning • Jólaföndur • Upplestur úr nýjum bókum • Jólasögustundir • Jólabingó • Bók-

menntakynningar fyrir unglinga 

Fastir viðburðir 

yfir vetrar-mánuði 

Jazz í hádeginu – tónleikaröð • Fjölskyldudagskrá um helgar Fjölskyldustundir • Sögustundir • Safn-

kynningar • Heilahristingur • Tækni- og tilraunaverkstæði •  Hundar sem hlusta • Leshringir fyrir 

börn og fullorðna • Lesum blöðin saman • Café Lingua •  Söguhringur kvenna • Menningarmót  • 

Handverkskaffi • Lífsstílskaffi •Leikhúskaffi • Sagnakaffi • Heimspekikaffi • Bókakaffi • Í leiðinni – 

fyrirlestraröð • Viðkoma – viðburðaröð • Skrifstofan – samfélag skrifandi fólks • Prjónakaffi  • 

Kvæðamannafélagið Iðunn - æfingar og félagsfundir • Æringi sækir leikskóla- og frístundaheimili 

heim  • Fyrirlestrar og aðrir viðburðir í samstarfi við Reykjavík Bókmenntaborg UNESCO 

Fastir viðburðir 

yfir sumar-mánuði 
Kvöldgöngur • Bókmenntagöngur á ensku • Sumarlestur • Sumarbingó • Ritsmiðjur 

Árið um kring 

Sýningarhald af ýmsum toga í Gerðubergi, Grófinni, Spönginni, Árbæ og Kringlunni • Kvikmyndasýn-

ingar og aðrir viðburðir í Kamesi • Útstillingar á safnkosti í tengslum við ýmsa merkisdaga, hátíðir og 

annað  • Þátttaka starfsstaða, bókabílsins Höfðingja og sögubílsins Æringja í hverfishátíðum borgar-

innar • Bókmenntagöngur eftir pöntunum 
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Fræðsluverkefni Borgarbókasafnsins  

Leikskólabörn 
Sögustundir • Koffort - farandbókasafn • Safnkynningar • Sögubíllinn Æringi • Heim-

sóknir og leiðsagnir um sýningar • Menningarmót 

1.- 7.  bekkur grunnskóla 

Bókaverðlaun barnanna • Myndasögusamkeppni og -sýning  

Heimsóknir og leiðsagnir um sýningar • Heilahristingur - heimanámsaðstoð • Menn-

ingarmót • Lestrarhvetjandi verkefni • Heimsóknir á Tilraunaverkstæðið • Tækni-

klúbbur (tilboð til barna eftir skóla á daginn) • Heimsóknir bókavarða í skóla með 

áhugaverðar bækur • Leslistar • Bókaspjall • Safnkynningar fyrir 4. bekkinga • 

Námskeið í meðferð bóka 

8. - 10. bekkur grunnskóla og 

nemendur framhaldsskóla 

Bókakynning í desember • Myndasögusamkeppni og -sýning  

Heimsóknir og leiðsagnir um sýningar • Kynning á myndasögu- og unglingadeild í 

Grófinni Heilahristingur - heimanámsaðstoð • Menningarmót • Ljóðadjamm - vinnu-

smiðjur í ljóðtextagerð og flutningi ljóða • Ljóðaslamm uppskeruhátíð • Vinnustofur í 

myndasagnagerð • Bókaspjall 



33 

 

 Lykiltölur Borgarbókasafn Reykjavíkur  
Rauntölur 

2015 

 Rauntölur 

2016 

Útkomuspá 

2017 

 
Markmið 

2018 

 

Gestafjöldi - heildartala 684.661 635.765 640.300 644.500 

 - Aðalsafn 195.397 194.430 185.400 185.000 

 - Kringlusafn 106.878 87.768 99.200 99.000 

 - Sólheimasafn 66.985 60.190 57.700 57.500 

 - Gerðubergssafn 162.008 154.187 159.700 161.000 

 - Foldasafn 79.672 76.826 79.400 80.000 

 - Ársafn 54.695 44.879 42.900 42.500 

 - Bókabíll 12.542 12.521 11.000 12.000 

 - Æringi 2.790 2.138 2.400 2.500 

 - Norðlingaholtsskóli 3.694 2.826 2.600 5.000 

Skólanemar í skipulögðum heimsóknum 11.150 13.941 12.800 12.800 

Fjöldi viðburða fyrir börn og fjölskyldur 120 143 115 115 

Fjöldi heimsókna á  vefi BBS  206.740 221.813 220.000 230.000 

Fjöldi uppflettinga á vefi BBS   510.083 570.650 576.000 580.000 

Fjöldi alþjóðlegra samstarfsverkefna  5 2 1 3 

Samstarfsaðilar  65 66 61 60 

Safnkostur 465.303 434.847 421.000 412.000 

Safnkostur á íbúa 3,82 3,53 3,37 3,3 

Velta safnkosts-útlán á eintak 1,79 1,7 1,63 1,7 

Heildarhúsnæði í fermetrum-brúttó 9.122 9.122 9.122 9.122 

Útlán 832.782 737.419 684.600 701.500 

 - Aðalsafn 215.589 185.063 159.000 159.000 

 - Kringlusafn 162.153 129.673 138.800 138.000 

 - Sólheimasafn 95.421 87.713 84.000 83.500 

 - Gerðubergssafn 117.362 108.413 92.000 105.000 

 - Foldasafn 140.871 133.683 128.000 129.000 

 - Ársafn 85.556 78.605 71.500 71.000 

 - Bókabíll 12.441 11.177 9.000 10.000 

 - Norðlingaholtsskóli 3.389 3.092 2.300 6.000 

Bókin heim (fjöldi notenda) 39 45 37 45 

Útlán á íbúa 6,84 5,98 5,49 5,62 
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BORGARSÖGUSAFN  
REYKJAVÍKUR  
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Hlutverk 
Borgarso gusafn Reykjaví kur starfar samkvæmt lo gum 

um starfsemi safna og menningarminjar og samþykktum 

og siðareglum Álþjo ðara ðs safna. Safnið stuðlar að varð-

veislu menningarminja í  Reykjaví k með þeim hætti að 

borgarbu ar og gestir þeirra hafi sem bestan aðgang að 

menningararfi borgarinnar. 

Sy ningarstaðir safnsins eru í  Á rbæjarsafni, Landna ms-

sy ningunni í  Áðalstræti, Ljo smyndasafni Reykjaví kur, 

Sjo minjasafninu í  Reykjaví k og Viðey, auk þess sem 

starfsemi safnsins er gerð sy nileg með o ðrum hætti, t.d. 

með so gugo ngum, u tga fu og menningarmerkingum í  

borgarlandinu. 

Hlutverk safnsins er að safna, skra setja, varðveita og 

rannsaka menningarminjar sem eru einkennandi fyrir 

menningararf borgarinnar og miðla so gu hennar og 

menningu fra  landna mi til samtí mans. Safnið sinnir 

minjavo rslu í  Reykjaví k og heldur skra r yfir fornleifar, 

hu s og mannvirki í  borginni. Safnið sinnir sy ningarhaldi, 

fræðslustarfsemi og u tga fu í  samræmi við fja rhags- og 

starfsa ætlun a r hvert.   

 

Leiðarljós  
Borgarso gusafn Reykjaví kur hefur það að leiðarljo si að 

vera í  sterkum og sy nilegum tengslum við samfe lagið, 

vera a reiðanlegt, upply sandi og aðgengilegt, hvetja gesti 

sí na til þa ttto ku og þjo na o llum af alu ð. 

Það skal sy na fagmennsku við so fnun, skra ningu og 

varðveislu a  menningarminjum, miðla fjo lbreyttri so gu 

borgarinnar a  forvitnilegan ha tt, vekja fo lk til um-

hugsunar, vera skapandi og skemmtilegt. 

Starfsemi Borgarso gusafns skal vera kraftmikil, traust, 

markviss og sky r.  

 

Meginmarkmið 
 að tryggja samhengi milli allra sviða safnastarfsins: 

So fnunar, rannso kna, varðveislu, sy ninga og fræðslu  

 að rannsaka og sy na margbreytileika so gunnar, 

menningar og mannlí fs 

 að leyfa o lí kum ro ddum að heyrast  

 að sinna þekktum gestaho pum vel auk þess að laða 

aðra ho pa að safninu með markvissum aðgerðum  

 að skapa umræðu og efla gagnry na hugsun  

 að vera vettvangur fyrir skapandi starf 

 að vera gestrisin og veita faglega þjo nustu  

 að vera opin fyrir samstarfi við aðrar stofnanir, fe lo g 

og einstaklinga 

 

Skipting tekna  

Skipting gjalda 

Fjármál 2018 

 FRUMVARP 2018 (í þús. kr.) 

 

Tekjur 

 Rekstrartekjur 252.867 

Gjöld 

 Laun og launatengd gjöld 337.316 

 Innri leiga  141.392  

 Annar rekstrarkostnaður 256.167 

 

 Rekstrarniðurstaða 482.008 

 

Starfsmannafjöldi 2017 

 Heildarfjöldi starfsmanna              61 

 Fjöldi stöðugilda  36,6 
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Borgarso gusafn Reykjaví kur sinnir rannso knum a  

menningarso gulegum minjum í  borginni og miðlun 

þekkingar um þær. Ein megina herslan í  starfi safnsins er 

a  verkefni er lu ta að innra starfi; varðveislu, skra ningu 

og rannso knum, en jafnframt stendur safnið fyrir fjo l-

breyttri miðlun sem felur m.a. í  se r safnfræðslu og sy n-

ingar. Markmið safnsins er að skapa fjo lbreytta og 

spennandi dagskra  fyrir bo rn og fjo lskyldur, jafnt inn-

lendar sem erlendar, a  o llum starfssto ðvum safnsins og 

eiga í  lifandi samtali við samtí mann í  borginni.  

Á  fundi borgarra ðs þann 14. september 2017 var sam-

þykkt tillaga borgarstjo ra um kaup Reykjaví kurborgar a  

hu sinu Áðalstræti 10. Þa  samþykkti borgarra ð einnig að 

setja upp sy ningu um so gu Reykjaví kur í  hu sinu undir 

forystu Borgarso gusafns. Því  er ljo st að auk ny rrar 

grunnsy ningar í  Sjo minjasafninu þa  verður fyrirhuguð 

sy ning í  Áðalstræti eitt af stærri verkefnum safnsins sem 

tekur til allrar starfsemi þess a  a rinu 2018.  

 

Stolt siglir fleyið mitt – ný grunnsýning 

Sjóminjasafnsins í Reykjavík 
Stærsta verkefni Borgarso gusafns og nær til allrar starf-

semi þess er ny  grunnsy ning a  Sjo minjasafninu, en hu n 

verður opnuð sumarið 2018. Sjo minjasafnið er til hu sa a  

Grandagarði 8 en Grandinn er í  mikilli so kn og safnið se r 

það sem mikilvægan þa tt í  sí nu starfi að taka a  mo ti 

þeim mikla fjo lda ferðamanna sem kemur til landsins. 

Sja varu tvegur hefur verið aðalatvinnuvegur I slend-

inga  um a rabil og hefur skapað landsmo nnun þau efna-

hagslegu gæði sem þeir njo ta nu . Það er eðlilegt og 

mikilvægt að I slendingar og gestir okkar fa i tækifæri til 

að skoða a  einum stað hvernig atvinnuvegurinn hefur 

þro ast og haft a hrif a  aðstæður fo lks í  landinu. 

I slendingar bu a a  eyju og samskipti þeirra við hafið hafa 

haft mo tandi a hrif,ekki bara a  efnahagslí f heldur einnig a  

menningu, tilfinningalí f og lí fsviðhorf. Ny  sjo minjasy ning 

er hugsuð fyrir margs konar ho pa fo lks, einn hinn mikil-

vægasti er fjo lskyldur sem saman geta notið 

skemmtunar og menntunar a  einum og sama stað. 

Hugsað er se rstaklega fyrir þessum ho pi í  ho nnun sy n-

ingarinnar, sem og vaxandi ho pum ferðamanna. Með 

ny rri grunnsy ningu Sjo minjasafnsins eignast fyrirtæki í  

sja varu tvegi ,,heimili“ og geta komið með gesti sí na til að 

sy na inntak og þro un atvinnuvegarins og breið skí r-

skotun sy ningarinnar gerir það að verkum að fyrirtæki 

af mo rgu tagi eiga þangað erindi. 

Hornsteinninn í  starfi safna er fræðsluhlutverk þeirra. Á  

ny rri sjo minjasy ningu verður mikil a hersla lo gð a  

fræðslu með þa ttto ku nemenda. Á  fyrri hluta a rs 2018 

verður unnið að dagskra  fyrir ho pa allt fra  leiksko la til 

ha sko la í            tengslum við ny ju sy ninguna. Þa  er unnið 

að o flugri kynningar- og viðburðadagskra  sem vekja 

mun athygli og a huga jafnt innlendra sem erlendra gesta 

a  þessu stærsta safni landsins sem tileinkað er so gu 

helsta lifibrauði þjo ðarinnar, sja varu tveginum.   

Vinna við þessa sy ningu er afar mannfrek og koma 

flestir starfsmenn safnsins með einum eða o ðrum hætti 

að vinnu hennar. Munir hafa verið hreinsaðir og for-

varðir og undirbu nir fyrir komandi sy ningu. Við niður-

tekt go mlu sjo minjasy ningarinnar verður gengið fra  

gripum, þeir flokkaðir og hreinsaðir a ður en þeir fara í  

HELSTU VERKEFNI 2018 
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varðveislury mi sjo minja í  Skemmu II a  Á rbæjarsafni. 

Starfsmenn mun meðal annars sja  um uppsetningu 

gripa a  sy ningunni auk smí ða a  y msum hlutum er við-

koma umgjo rð sy ningarinnar. Ljo smyndir u r safneign 

Ljo smyndasafnsins verða rí kur þa ttur í  umgjo rð sy n-

ingarinnar en to luverð rannso kn hefur verið gerð a  

þeim í  tengslum við handritagerð sy ningarinnar. 
 

Að haga seglum eftir vindi – þjónusta og 

rekstur 
Boðið verður upp a  leiðsagnir fyrir ferðamenn a  o llum 

sy ningarsto ðum safnsins allt a rið og fjo lskylduvæna 

dagskra  jafnt sumar sem vetur. Þo  verður Sjo minjasafn-

inu lokað fram í  mars vegna undirbu nings ny rrar grunn-

sy ningar. Með breytingu a  starfsemi og þjo nustu a  Á r-

bæjarsafni verður starfsmannafjo ldi aukinn í  samræmi 

við þær ny jungar en fra  og með september 2017 var 

opnunartí mi safnsins lengdur en nu  er safnið opið að 

hluta fra  13 til 17 alla daga fram til 1. ju ní . 

Á  a rinu verður unnið að því  markmiði að gera gesta-

kannanir tvisvar a  a ri a  sy ningarsto ðum Borgarso gu-

safns en o flug gagnao flun er nauðsynleg fyrir stefnu-

mo tunarvinnu sem farið verður í  a  haustma nuðum. Þa  

verður unnið að verkferlum fyrir starfsfo lk sem sinnir 

afgreiðslu a  sy ningarsto ðunum. Unnið verðu að endur-

bo tum a  ry mi a  jarðhæð Sjo minjasafnsins miðaso lu og 

safnbu ð í  tengslum við vinnu a  grunnsy ningu safnsins.  

Á fram verður haldið að aðlaga u tliti alls kynningarefnis, 

hvort sem er í  bæklingagerð, u tliti heimasí ðu, a  sam-

fe lagsmiðlum eða plako tum að ny rri vo rumerkjastefnu 

(„branding“) safnsins sem lokið var við a rið 2017. Þa  

verður undirbu in kraftmikil kynningarherferð fyrir 

enduropnun Sjo minjasafnsins.   

Við sameiningu Borgarso gusafns var unnið að stefnu-

mo tun fyrir allar deildir safnsins til a rsins 2017. Á kveðið 

var að fresta vinnu við stefnumo tun a rið 2017 fram til 

haustsins 2018 í  ljo si þess að þa  yrði vinnu við ny ja 

grunnsy ningu Sjo minjasafnsins lokið. Því  verður a  

haustma nuðum farið í  að mo ta stefnu næstu fimm a ra 

hja  o llum deildum safnsins, skerpa og skilgreina betur ef 

þo rf þykir. Állir starfsmenn taka þa tt í  stefnumo tun 

safnsins.  

Borgarso gusafn tekur þa tt í  starfsho pi um menningar-

merkingar í  Reykjaví k eins og a ður, auk þess að sja  um 

textagerð fyrir merkingarnar. Stefnan er m.a. að setja 

upp merkingar í  Grí msstaðavo r. O nnur a rviss verkefni 

innan Reykjaví kurborgar eru þa tttaka í  starfsho pum um 

Hu sverndarsjo ð og Fegrunarviðurkenningar Reykja-

ví kurborgar. Borgarso gusafn tekur einnig þa tt í  vinnu 

vegna ny byggingar við Tryggvago tu 15. 

Sem endranær er to luverð a so kn erlendra sem inn-

lendra nema í  starfsna m a  Borgarso gusafni og framhald 

verður a  því  samstarfi.  

 

Gull úr greipum Ægis – minjavarsla og 

rannsóknir 
Lo gð verður a hersla a  aukið o ryggi safngripa með a -

framhaldandi vinnu við hilluskra  og vinnu við undirbu n-

ing að innleiðingu strikamerkjakerfis í  samvinnu við 

rekstrarfe lag Sarps, sem er menningarso gulegur gagna-

grunnur a  landsví su. Á hersla verður lo gð varðveislu 

gripa í  varðveisluhu sunum, það er Kletti, Vo rðu og 

Skemmu I auk hu sgagna í  Skemmu II. Á ætlun um upp-

byggingu og endurny jun varðveisluhu sa a  safnsvæði 

Á rbæjarsafns verður uppfærð og endurskoðuð í  sam-

ræmi við fja rhagsa ætlun. 

Hvað varðar safnkost verður unnið með textí lasafnið, 

a framhaldandi flokkun a  því  og mat gripa. Einnig verður 

unnið að sko lahandavinnu, hu n ljo smynduð og skra ð í  

Sarp, auk almenns fra gangs og po kkunar. Á fram verður 

unnið að flokkun myndverka í  myndasafni Á rbæjarsafns, 

það hreinsað og ljo smyndað. Áð sama skapi verður 

unnið að atvinnuminjum. Borgarso gusafn er samstarfs-

aðili Sambands í slenskra sjo minjasafna sem vinnur að 

samræmdu mati a  varðveislugildi fornba ta og –skipa a  

I slandi auk skra ningar, og er með fulltru a í  stjo rn sam-

bandsins. 
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Skra ning, sko nnun og rannso knir a  ljo smyndum er við-

varandi verkefni. I  a r verður se rsto k a hersla lo gð a  að 

skra  filmusafn Sigurhans Vignis. 

Rannso knir a  safnkosti eins og afmo rkuðum safn-

heildum munu eiga se r stað, eins flokkun, mat og grisjun 

u t fra  samþykktri grisjunara ætlun þjo ðminjavarðar og 

safnara ðs. Ætlunin er að rannsaka so ðula klæði se rstak-

lega auk þess að forverja þau. Rannso kn verður gerð a  

hu sgo gnum og smærri gripum í  tengslum við sy ningu í  

Hansenhu si. 

Á fram verður unnið að skilum a  gripum og go gnum u r 

Viðeyjarrannso kn til Þjo ðminjasafnsins. Stefnt er að því  

að verkefninu lju ki fyrir a rið 2020. Fornleifarannso kn a  

bæjarho l Á rbæjar verður haldið a fram. Fengist hefur 

styrkur í   uppgro ftinn u r fornminjasjo ði. Á rið 2016 kom í  

ljo s að eldri byggð er að finna a  bæjarstæðinu en talið 

var, eða fra  10.-11. o ld.  

Endurskoðun a  fornleifaskra  Reykjaví kur mun eiga se r 

stað vegna breytinga a  Menningarminjalo gum fra  2013, 

en komnar eru ny jar viðmiðanir fra  Minjastofnun I slands 

um skra ningu og staðla. Hafist verður handa við flutning 

gagna u r fornleifaskra  Sarps í   borgarvefsja  og til Minja-

stofnunar. Gerðar verða uppmælingar a  minjasto ðum 

með GPS tæki a  o llum fornleifum í  Reykjaví k og Kjalar-

nesi en um 3000 minjastaðir eru skra ðir og verður su  

skra ning yfirfarin og endurskoðuð. 

Fo st verkefni eins og vinna vegna hverfisskipulags eru a  

sí num stað, en þar ma  nefna skra ningu og rannso knir a  

fornleifum og byggð í  borgarhluta 1 – Vesturbæ, byggða-

ko nnun fyrir borgarhluta 8 – Grafarvog og byggða-

ko nnun fyrir borgarhluta 10 – Kjalarnes. Hu sakannanir 

og fornleifaskra ning verða unnar a  a rinu vegna vinnu við 

gerð deiliskipulags í  byggðum hverfum eins og til dæmis 

Vellir Kjalarnesi, Ko llunarklettur Þ47 og Gufunes, þa  

bæði fornleifaskra  og hu sako nnun. Áð venju eru lí ka 

gerðar umsagnir um hu s og skipulagsma l, unnar að 

beiðni Umhverfis- og skipulagssviðs.  Áðlaga þarf verklag 

og skra ningu fornleifa og hu sa og gerð hu sakannana að 

ny jum skra ningarstaðli Minjastofnunar I slands. 

I  samstarfi við verkfræðistofuna Eflu sem hefur gert 

rannso kn a  myglu í  fjo rum safnhu sum Á rbæjar-

safns,  verður unnið að því  að na  niður magni gro a 

þannig að hu sin uppfylli kro fur sem gerðar eru um varð-

veislu slí kra safngripa.  Því  verður unnið að u rbo tum í  

hu sunum samkvæmt leiðbeiningum. 

Endurgerð Hansenhu s a  Á rbæjarsafni mun lju ka a  a rinu, 

endurgerð I varssels heldur a fram, auk viðhalds annarra 

safnhu sa samkvæmt a ætlun. 

Hu sverndarstofa í  Kjo thu si a  Á rbæjarsafni verður starf-

rækt sem fyrr, í  samstarfi við Minjastofnun I slands og 

Iðunnar fræðaseturs, en þar er í  boði o keypis ra ðgjo f um 

viðgerðir og viðhald eldri hu sa a  miðvikudo gum fra  1. 

febru ar til 30. no vember.   

Stofnuð hafa verið Hollvinasamto k í  kringum dra ttarba t-

inn Magna sem er í  eigu Borgarso gusafns og markmiðið 

er að koma ba tnum í  upprunalegt horf a  næstu 5 a rum.  

Í lífsins ólgu sjó – safnfræðsla, viðburðir 

og sýningar  
Borgarso gusafn er o formlegur na msvettvangur sem 

hægt er að ny ta a  margbreytilegan ma ta í  vettvangs-

ferðum ho pa.  Fræðsluteymi Borgarso gusafns by ður 

upp a  vandaða safnfræðslu fyrir nemendur a  o llum 

sko lastigum. Einnig er tekið a  mo ti ho pum í  frí stunda-

starfi og y miskonar se rho pum a  o llum aldri – fra  5 til 95 

a ra. Unnið er eftir fræðslustefnu þar sem þa tttaka, 

sko pun og aðgengi fyrir alla er haft að leiðarljo si. Starfið 

er í  sí felldri þro un og vill fræðsluteymið beita fjo l-

breyttum kennsluaðferðum í  virku samtali við safngesti 

og samfe lag. Gefinn er u t bæklingur með fræðslu-

tilboðum safnsins sem miðast við hvert sko laa r til að 

vera í  virku samtali við formlega sko lakerfið. Hann er 

sendur u t a  o ll sko lastig að hausti og fylgt eftir með raf-

rænum fre ttabre fum. Borgarso gusafn hvetur sko la ein-

dregið að ny ta safnheimso knir sem hluti af na mi allt 

a rið um kring. Þannig skapast margbreytileg tækifæri til 

að læra a  virkan og skapandi ha tt. Safnfræðsla fyrir 

sko la- og frí stundaho pa a  o llum aldri er a n endurgjalds. 

Safnið by ður upp a  36 fræðslutilboð fyrir yngri nem-

endur og frí stund a samt 18 heimso knarmo guleika fyrir 

eldri nemendur. 

I  sy ningar- og viðburðastarfi verður viðhaldið þeirri 

fjo lbreyttu og spennandi dagskra  sem í  boði hefur verið 

fyrir bo rn og fjo lskyldur – jafnt innlendar sem erlendar 

– a  o llum starfssto ðvum safnsins. Lí kt og a ður hefur 

komið fram er vinna við ny ja grunnsy ningu Sjo minja-

safnsins stærsta sy ningarverkefnið Borgarso gusafns og 

verður allt kapp lagt a  að setja sy ninguna upp fyrstu sex 

ma nuði a rsins og opna með pompi og prakt a  vor-

ma nuðum.  

Ljo smyndaha tí ð I slands (a ður Ljo smyndadagar) var sett 

a  laggirnar a rið 2012 af Ljo smyndasafni Reykjaví kur og 

FI SL-Fe lagi í slenskra samtí maljo smyndara. Sí ðan þa  

hefur hu n verið haldin annað hvert a r og verður nu  

haldin í  fjo rða sinn, dagana 18-21. janu ar 2018. Hug-

myndin að baki ha tí ðinni er að efla tengsl í slenskrar 

ljo smyndunar við alþjo ðlegan ljo smyndaheim og að 

kynna ljo smyndina sem listform. 

Dagskra  Ljo smyndaha tí ðar I slands 2018 samanstendur 

af fjo lbreyttri dagskra ; sy ningum, ljo smyndary ni, fyrir-

lestrum og kynningu a  ljo smyndabo kum. Ljo smynda-
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ry nin, sem grunnstoð ha tí ðarinnar, er skipulo gð af safn-

inu. Hu n gefur upprennandi listamo nnum og ljo s-

myndurum tækifæri til að kynna verk sí n fyrir erlendu 

fagfo lki í  greininni og heyra a lit þeirra a  verkum sí num. 

Um leið er hu n kynning a  í slenskri ljo smyndamenn-

ingu.   Erlendir se rfræðingar sem vinna að ljo smynda-

ry ninni eru: Elizabeth Ávedon, Bandarí kjunum, Beate 

Cegelska, Danmo rk, Jenny Nordquist, Sví þjo ð, Jens Friis, 

Danmo rk, Maya Byskov, Þy skaland og Pirkko Siitari, 

Finnland.  

Þá verða þrjár stórar sýningar í Ljósmyndasafninu. Árið 
hefst með sýningunni This Island Earth en á henni er að 
finna ný verk eftir fimm samtímaljósmyndara sem búsettir 
eru hér á landi en í verkum þeirra má sjá hvernig maðurinn 
sem dvelur í náttúrunni verður hluti af flæði tímans og 
hvernig hann verður hluti af náttúrunni á sama tíma og 
hann umbreytir henni. Sumarsýning safnsins er sýning á 
verkum þýska landslagsljósmyndarans Olaf Otto Becker. Á 
haustsýning ársins verða myndir hjónanna Herdísar Guð-
mundsdóttur og Guðbjarts Ásgeirssonar í öndvegi ásamt 
myndum afkomenda þeirra. 

Samhliða þessum sy ningum verða sy ningar í  Kubbi og í  

Skotinu. Þa  verður farið að huga að sy ningu u r safnkosti 

fyrir a rið 2019. 

Á  Á rbæjarsafni verður unnið að sy ningu í  elsta safnhu s-

inu, Hansenhu si, en hu sið hefur verið endurgert af 

mikilli natni og na kvæmni eftir í tarlegar rannso knir a  

byggingarso gu þess undanfarin a r. I  Sjo minjasafninu 

verður opnuð sy ning í  mars í  ny uppgerðum Ve lasal 

(a ður Bryggjusalur) í  samstarfi við Kevin Martin neðan-

sja varfornleifafræðing um rannso kn hans a  skipsflakinu 

Milkmaid sem fo rst við Flatey a rið 1659.  

Á  seinni hluta a rsins verður unnið að gerð sy ningar í  

sko lahu sinu í  Viðey um so gu, na ttu ru og menningu 

eyjunnar. Einnig er a ætlað að setja upp spjaldasy ningu 

um torfbæi í  Reykjaví k sumarið 2018 í  samvinnu við 

Hjo rleif Stefa nsson arkitekt.  

Viðburðir um helgar verða sem fyrr hluti af sumardag-

skra  í  Á rbæjarsafni, Viðey og a  Sjo minjasafninu.  I  a r eru 

30 a r sí ðan endurbo tum a  Viðeyjarstofu og kirkju lauk 

og verður þeirra tí mamo ta minnst með viðburðahaldi. 

Borgarso gusafn Reykjaví kur mun taka þa tt í  fjo lda sam-

eiginlegra verkefna a  sviðinu, svo sem go nguferðum um 

Kvosina, Safnano tt, Barnamenningarha tí ð og 

Menningarno tt, eins og undanfarin a r. Þa  mun safnið 

koma að viðburðahaldi í  tengslum við 100 a ra fullveldis-

afmæli I slands, sem og til að minnast spænsku veikinnar 

sem geisaði í  Reykjaví k a rið 1918.  
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Sýningar Borgarsögusafns Reykjavíkur 2018 

  Árbæjarsafn 

Júní - ágúst 
Hansenhús Reykjavík 1850 
Fornleifar við Árbæ – miðlun upplýsinga til gesta safnsins 

September -desember Bráðum koma blessuð jólin – jóladagskrá Árbæjarsafns á aðventu 

  Ljósmyndasafn Reykjavíkur 

Sýningarsalur og Kubbur 
20.01-06.05  This Island Earth 

12.05-09.09  Olaf Otto Becker  

15.09. –jan. ´19 Herdís og Guðbjartur 

Skotið 
07.12.´17-31.01.´18  Thomas Kellner  

01.02.-27.03 Katharina Rossboth 

05.04.-29.05 Hanna Siv 

31.05-16.08 NoName 

18.08-29.10 Emilie Dalum 

01.11-11.12 Nona Limmen 

13.12. – 30.01.2019 Hui Husien 

  Sjóminjasafnið í Reykjavík 

Mars - desember Vélasalur - Neðansjávarfornleifafræði 

Júní - desember Ný grunnsýning  

  Viðey 

Janúar - desember Unnið að sýningu í Skólahúsi. 

Viðburðadagatal Borgarsögusafns Reykjavíkur 2018  

 Janúar - maí 

Dagskrá á Safnanótt 2. febrúar á Árbæjarsafni, Landnámssýningu og Ljósmyndasafni 
Dagskrá í febrúar – Vetrarfrí í grunnskólum Reykjavíkur 
Páskaeggjaleit í Viðey 
Dagskrá í apríl á Barnamenningarhátíð 
Safnadagurinn 18. maí 

Júní - ágúst 

Opnun nýrrar grunnsýningar Sjóminjasafns Reykjavíkur 
Hátíð hafsins á Sjóminjasafninu í júní 
Sumardagskrá Árbæjarsafns júní, júlí, ágúst 
Sumardagskrá Viðeyjar júní, júlí, ágúst  
Kvöldgöngur menningarstofnana júní, júlí, ágúst  
Jónsmessuganga í Elliðaádal 
Sumarsólstöðuganga í Viðey 
Örnámskeið á Árbæjarsafni 
30 ára afmæli í Viðey á Menningarnótt  
Dagskrá á Menningarnótt á Sjóminjasafni, Landnámssýningu, Ljósmyndasafni og í 
Viðey 

September -desember 

Tendrun Friðarsúlu í Viðey 
Dagskrá í október – Haustfrí í grunnskólum Reykjavíkur 
Bráðum koma blessuð jólin – jóladagskrá Árbæjarsafns á aðventu 
Jóladagskrá í Viðey 
100 ára fullveldiskaffi á Árbæjarsafni 
Spænska veikin 

Allt árið Listamanna/höfundaspjall á Ljósmyndasafni  
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Safnfræðsla Borgarsögusafns Reykjavíkur 2018 

LEIKSKÓLAR: 

1 rútutilboð  

9 fræðslutilboð 

Árbæjarsafn: Komdu að leika! – 4-6 ára / Senn koma jólin (frá 27. nóv. til 22. des.) – elsti 
árgangur rútutilboð / Að þreyja þorrann (frá 19. jan. til 19. feb.) – elsti árgangur. Landnáms-
sýningin: Komdu og skoðaðu landnámsdýrin! – elsti árgangur.  Ljósmyndasafn: Hvað er 
sýning? – elsti árgangur. Sjóminjasafnið:  Skipið sem sökk! – elsti árgangur (frá febrúar) 
Alvöru varðskip! – elsti  árgangur / Ný grunnsýning– elsti árgangur (frá júní). Viðey: tillögur 
að heimsóknum elsti  árgangur. 

GRUNNSKÓLAR: 

3 rútutilboð 

1 vinnubók  

18 fræðslutilboð 

  

  

  

  

Frístundastarf: 

9 fræðslutilboð  

Árbæjarsafn: Verk að vinna – 3.-4.bekkur / Neyzluhættir – rútutilboð – 7.-10.bekkur / Konur 
og hjáverkin – rútutilboð – 8.-10.bekkur /Aðfangadagskvöld 1959 – 5.-7.bekkur (frá 27. nóv. 
til 22. des.) – rútutilboð / Að þreyja þorrann (frá 19. jan. til 19. feb.) – 1.-2.bekkur. Land-
námssýningin: Lífið á landnámsöld  – 1.-3.bekkur / Siglum til Íslands – 4.-6.bekkur / Hvaðan 
komu Íslendingar? – 8.-10.bekkur / Sagan grafin upp – 5.-7.bekkur– vinnubók. Ljósmynda-
safn: Fortíð og ljósmyndir í fókus – 8.-10.bekkur / Ljósmyndir af íslenskri náttúru – allur 
aldur / Olaf Otto Becker – 8.-10.bekkur / Haustsýning – allur aldur. Sjóminjasafnið: Ný 
grunnsýning – 2.-3.bekkur og 7.-10.bekkur / Átök um þorskinn: hlutverkaleikur– 4.-6.bekkur 
– rútutilboð. Viðey: tillögur að heimsókn 
  
Árbæjarsafn: Útileikir : Litir og form – 5-9 ára / Föturnar hans Friðriks 1.-7. bekkur / Lífið án 
farsíma 5.-7. bekkur. Landnámssýningin: Leikir í Kvosinni – 6-9 ára. Ljósmyndasafn: Orð og 
mynd – allur aldur. Sjóminjasafnið:  Vermannaleikir / Bátar, skútur og skip / Varðskipið Óð-
inn. Viðey: Eflandi hópleikir, rannsóknaleiðangrar– allur aldur (á eigin vegum). 

FRAMHALDS-  
OG HÁSKÓLAR 
18 heimsókna-
möguleikar 

Árbæjarsafn: Konur og hjáverkin – verkefni tengt hugmyndum um kynjahlutverk / LÍKN – 
fjölnota fræðsluhús fyrir námskeið og nemendasýningar / Leiðsögn um valin hús / Heim-
sókn á eigin vegum. Landnámssýningin: Leiðsögn um sýningu safnsins / Heimsókn á eigin 
vegum. Ljósmyndasafn: Geta minningar verið falskar? – verkefni tengt sýningu Jack Latham: 
Mál 214 (jan. 2018) / Hvað er birtingarmynd? – verkefni tengt sýningunni / Ljósmyndir af 
íslenskri náttúru (jan.- maí 2018) / Leiðsögn um sýningar safnsins / Kynning á starfsemi 
safnsins / Heimsókn á eigin vegum. Sjóminjasafnið: Ný grunnsýning– allur aldur (frá júní) 
Óðinn – allur aldur / Heimsókn á eigin vegum á nýja grunnsýningu eða Óðinn. Viðey: tillögur 
að heimsóknum: Vettvangsferð á eigin vegum með eða án leiðsagnar frá starfsmanni Viðeyjar 
eða fræðsluteymi safnsins 

Allt árið 

Fastar leiðsagnir alla daga í Árbæjarsafni  kl. 13 og 15, á Landnámssýningu kl. 11 (á sumrin), í 
Sjóminjasafni kl. 13, 14 og 15 (lokað í janúar 2018). 
Húsverndarstofa – ráðgjöf um endurbætur á eldri húsum á miðvikudögum kl. 15‒17 í Ár-
bæjarsafni í febrúar‒nóvember. 
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Lykiltölur Borgarsögusafn Reykjavíkur 
Rauntölur   

2015 
Rauntölur 

2016 
Útkomuspá 

2017 
Markmið 

2018 

Gestafjöldi  - heildartala 216.676  245.908  218.000  233.300  

 - Árbæjarsafn 40.300  47.543  48.000  53.300  

 - Landnámssýning 61.841  76.376  74.000  76.000  

 - Ljósmyndasafn 44.613  51.140  25.000  26.000  

 - Viðey 25.638  27.562  27.000  28.000  

 - Sjóminjasafn 44.284  43.287  44.000  50.000  

Skólanemar í skipulögðum heimsóknum 21.635  18.548  18.800  18.700  

Fjöldi viðburða 93  86  67  67  

Fjöldi alþjóðlegra samstarfsverkefna 17  15  10  8  

Fjöldi innlita á heimasíðu 179.472  137.913  150.000  160.000  

Fjöldi bygginga í umsjón/rekstri safnsins 51  50  50  50  

Fjöldi útgáfuverka 3  5  10  6  

Fjöldi afgreiddra mynda 1.168  1.755  2.100  2.100  

Fjöldi skráðra fornleifa í Reykjavík 3.022  3.192  3.290  3.380  

Fjöldi skráðra safngripa í Sarp 27.353  28.720  29.900  31.000  

Fjöldi skráðra ljósmynda 1.350.000  1.450.000  1.520.000  1.600.000  

Fjöldi skráðra húsa í húsaskrá 6.821  7.300  7.400  7.430  
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HÖFUÐBORGARSTOFA 
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Hlutverk 
Ho fuðborgarstofa ber a byrgð a  heildarkynningu Reykja-

ví kur a  sviði ferðama la innanlands og utan. Stofan 

vinnur sto ðugt og markvisst að því  að skilgreina so knar-

færi og styrkleika Reykjaví kur a  sviði ferðama la, m.a. 

með því  að samþætta ny sko pun, vo ruþro un, markaðs-

setningu og stjo rnun ferðama la.Vo xtur í  ferðaþjo nustu 

heldur a fram a  a rinu 2018 og verður aukin a hersla lo gð 

a  að takast a  við a skoranir sem fylgja því  með ví ðtæku 

samra ði og fjo lbreyttum aðferðum. 

Ho fuðborgarstofa hefur frumkvæði að því  að skilgreina 

samstarfsfleti a  sviði ferðama la milli stofnana Reykja-

ví kurborgar, stjo rnvalda, sveitarfe laga a  ho fuðborgar-

svæðinu, markaðsstofa um allt land, aðila í  ferða-

þjo nustu, í bu a og annarra hagsmunaaðila. Markmiðið er 

að samhæfa aðgerðir, u tfæra leiðir í  samvinnu, efla upp-

ly singaveitu til í bu a og ferðamanna, styrkja og þro a inn-

viði í  borginni og auka ny sko pun a  sviði ferðama la í  

Reykjaví k.  

Stofan leiðir einnig samstarf sveitarfe laga a  ho fuð-

borgarsvæðinu um markaðssetningu a  svæðinu gagn-

vart erlendum ferðamo nnum undir sameiginlegu vo ru-

merki, Reykjaví k loves/Reykjaví k elskar. 

I  samstarfi við Ferðama lastofu og Stjo rnsto ð ferðama la 

leiðir Ho fuðborgarstofa vinnu að gerð og framkvæmd 

a fangastaðaa ætlunar fyrir ho fuðborgarsvæðið. Um er að 

ræða heildstætt ferli þar sem litið er til skipulags og 

samhæfingar í  þro un og sty ringar þa tta sem geta haft 

a hrif a  upplifun og a nægju í bu a og ferðamanna a  ho fuð-

borgarsvæðinu, þar með talið þarfir gesta, heimamanna, 

fyrirtækja og umhverfis.  

Ho fuðborgarstofa rekur upply singamiðsto ð fyrir ferða-

menn í  Ra ðhu si Reykjaví kur þar sem a hersla er lo gð a  

faglega þjo nustu í  upply singaveitu um a byrga og o rugga 

ferðahegðun, menningu og afþreyingu í  Reykjaví k og 

so lu og bo kun. Upply singamiðsto ð ferðamanna er eina 

opinbera upply singamiðsto ðin a  ho fuðborgarsvæðinu og 

þjo nustar bæði ho fuðborgina og landið allt.  

Fjármál 2018 

 
FRUMVARP 2018 (í þús. kr.) 

 

Tekjur 

 Rekstrartekjur 59.514 

Gjöld 

 Laun og launatengd gjöld                 104.035 

 Innri leiga  7.307  

 Annar rekstrarkostnaður 62.200 

 

Rekstrarniðurstaða 114.028 

 

Starfsmannafjöldi 2017 

 Heildarfjöldi starfsmanna               14 

 Fjöldi stöðugilda  10,0 

Skipting tekna  

Skipting gjalda 
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Leiðarljós 

Leiðarljo s Ho fuðborgarstofu er að Reykjaví k se  eftir-

so ttur a fangastaður allt a rið um kring. Ho fuðborgar-

svæðið er kynnt a  o flugan ha tt þannig að ferðamenn fa i 

notið þeirrar menningar, afþreyingar og þjo nustu sem er 

í  boði a  svæðinu í  heild. I  því  samhengi er se rstaða 

borgarinnar dregin fram, þ.e. sem hreinnar, vingjarn-

legrar, o ruggrar og nu tí malegrar menningar- og heilsu-

borgar í  na by li við einstæða na ttu ru. 

Ferðaþjo nustan kemur inn a  flest svið samfe lagsins og 

því  er afar mikilvægt að eiga samra ð og samtal við í bu a, 

ferðaþjo nustuna, stofnanir, fyrirtæki og aðra sem koma 

að ferðama lum he r a  landi.  

 

Meginmarkmið  

• Styrkja sto ðu Reykjaví kur sem ho fuðborgar landsins í  

alþjo ðlegri samkeppni a  sviði ferðama la. 

• Gera Reykjaví k að eftirso ttum a fangastað fyrir ferða-

menn allt a rið um kring til hagsbo ta fyrir í bu a, atvinnulí f 

og gesti ho fuðborgarinnar. 

• Stuðla að því  að gestir Reykjaví kur fa i framu rskarandi 

mo tto kur, go ða þjo nustu og ja kvæða upplifun. 

• Rækta hlutverk Reykjaví kur sem ho fuðborgar gagnvart 

landinu o llu, m.a. með traustri miðlun upply singa um 

I sland til ferðamanna. 

• Stuðla að aukinni fagmennsku og gæðum í  upply singa-

miðlun til ferðamanna um Reykjaví k og I sland. 

• Auka vægi ra ðstefnuhalds og menningar í  ferða-

mennsku í  Reykjaví k. 

• Virkja stjo rnsy slu, stofnanir og fyrirtæki borgarinnar 

og aðra hagsmunaaðila til samstarfs um eflingu Reykja-

ví kur sem a fangastaðar. 

• Efla langtí ma samstarf sveitarfe laga a  ho fuðborgar-

svæðinu a  vettvangi viðburða og ferðaþjo nustu og auka 

þannig samlegð og styrk svæðisins í  alþjo ðlegri sam-

keppni. 

• Skilgreina a kveðin markaðssvæði a  ho fuðborgarsvæð-

inu og markaðssetja með það að leiðarljo si að efla 

a fangastaðinn, fjo lga gistino ttum, auka arðsemi ferða-

þjo nustunnar og dreifa a lagi. 

Á hersla verður lo gð a  að tryggja að a fangastaðurinn 

Reykjaví k einkennist a fram af gæðum, gestrisni og ein-

stakri upplifun. Ho fuðborgarstofa mun leggja a herslu a  

samstarf og samra ð í  ferðaþjo nustu og styðja við vo ru-

þro un í  afþreyingu til að laða að ferðamenn sem hafa 

a huga a  borgarferðum allt a rið um kring. Stofan mun 

a fram vinna na ið með skrifstofu ferðama la hja  atvinnu-

vega- og ny sko punarra ðuneytinu, Stjo rnsto ð ferðama la, 

Ferðama lastofu, I slandsstofu, sveitarfe lo gunum a  ho fuð-

borgarsvæðinu og skrifstofum og stofnunum Reykja-

ví kurborgar og o ðrum hagsmunaaðilum að farsælli 

þro un ferðaþjo nustu í  Reykjaví k og a  landinu o llu. 

 

Ferðamálastefna 
Á  a rinu 2018 verður unnið að gerð ny rrar ferðama la-

stefnu fyrir Reykjaví kurborg. Þar til ny  stefna lí tur 

dagsins ljo s verður a fram unnið eftir grunnstoðunum 

fjo rum í  ferðama lastefnu Reykjaví kurborgar, að borgin 

se  vetrarborg, menningarborg, heilsuborg og ra ðstefnu-

borg. Þa  verður a hersla lo gð a  að fylgja eftir ny legri að-

gerðaa ætlun sem styður við stefnuna.  

 

Áfangastaðaáætlun 
DMP- Á fangastaðaa ætlun fyrir ho fuðborgarsvæðið 

(Destination Management Plan) verður eitt af lykilverk-

efnum Ho fuðborgarstofu a  a rinu 2018. Á fangastaðar-

a ætlunin, sem unnin er fyrir ho nd Ferðama lastofu, hefur 

það að markmiði að taka saman helstu aðgerðir er snu a 

að uppbyggingu innviða, sty ringu og þro un ferða-

þjo nustu a  ho fuðborgarsvæðinu til næstu fimm a ra með 

skilgreindum markmiðum og ví ðtæku samra ði hagaðila. 

Á ætlunin miðar að því  að upplifun af svæðinu standist 

væntingar ferðamannsins í  sa tt við í bu a, umhverfi og 

atvinnurekstur. 

 

Evrópsk ferðamálastefna í Reykjavík 

Ho fuðborgarstofa he lt utan um tilboð í  vorra ðstefnu 

European Cities Marketing sem eru samto k visit-

skrifstofa, ra ðstefnuskrifstofa og ferðama lastofa stærstu 

borga í  Evro pu. Samto kin munu í  samstarfi við Ho fuð-

borgarstofu, CP Reykjaví k og Meet in Reykjaví k halda 
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ra ðstefnuna í  Reykjaví k í  febru ar þar sem kastljo sinu 

verður beint að a fangastaðaa ætlunum undir yfirskrift-

inni „Hack the City!“. Verður það mikill akkur fyrir ferða-

þjo nustuna að fa  lykilstjo rnendur a  sviði ferðama la í  

Evro pu til borgarinnar. 

 

Ársskýrsla,greiningar og töluleg gögn  
Haustið 2017 fo l borgarra ð og borgarstjo ri Ho fuð-

borgarstofu að gefa a rlega u t to lfræðilegt yfirlit yfir 

sto ðu ferðaþjo nustu í  Reykjavik. Sky rslan tekur saman 

helstu to lur um ferðama l í  borginni og a  ho fuðborgar-

svæðinu. s.s. gistina ttato lur og aðgangsto lur í  y msar 

stofnanir borgarinnar, og er ætlað að gefa mynd af sto ðu 

ferðama la a  svæðinu. Markvisst verður unnið að miðlun 

þessara upply singa til almennings, ferðaþjo nustuaðila, 

stjo rnsy slunnar, rekstraraðila, fjo lmiðla og annarra 

hagsmunaaðila. Þa  verða greiningar a  to lulegum go gnum 

ny ttar til stefnumarkandi  a kvarðanato ku um uppbygg-

ingu, þro un og markaðssetningu a  a fangastaðnum 

Reykjaví k. 

Rannsóknir 
Ho fuðborgarstofa kannar a rlega viðhorf í bu a allra 

sveitarfe laga a  ho fuðborgarsvæðinu til ferðamanna og 

a hrifa ferðaþjo nustunnar a  samfe lagið og þeirra nærum-

hverfi. Markmiðið með ko nnuninni er að meta þolmo rk 

í bu a sem geta þro ast yfir tí ma og með auknum fjo lda 

ferðamanna. Fra  a rinu 2004 hefur stofan framkvæmt 

ko nnun meðal ferðamanna í  Leifssto ð a rið um kring til 

að meta viðhorf þeirra til a fangastaðarins Reykjaví kur. 

Þa  er a rlega gerð ko nnun meðal í bu a í  Bandarí kjunum 

og Kanada í  samstarfi við Iceland Naturally til að meta 

viðhorf til Reykjaví kur sem a fangastaðar sem kynnt er 

með ví ðtækum hætti. Ho fuðborgarstofa fe kk a  a rinu 

2017 einnig styrk fra  Ferðama lastofu til u thlutunar 

vegna rannso knar a  Áirbnb-markaðnum í  Reykjaví k og 

mun í  samstarfi við rannso knaraðila kynna niðursto ður 

hennar a  a rinu 2018. Þa  verður a fram unnið með Rann-

so knarsetri ferðaþjo nustunnar að ko nnun a  ferðavenjum 

ferðamanna. 

 

Endurskoðun upplýsingaveitu 

Á fram verður unnið að endurskoðun upply singaveitu til 

ferðamanna a  ho fuðborgarsvæðinu og um land allt en 

verkefnið er unnið fyrir Ferðama lastofu. Su  mikla þro un 

sem a tt hefur se r stað í  ferðaþjo nustu kallar a  skipulagða 

uppbyggingu innviða, samþættari vinnubro gð hins opin-

bera og a herslu a  gæði og fagmennsku þar sem o ryggi 

ferðamanna og sja lfbær þro un eru í  fyrirru mi.  Ny tt og 

endurbætt kerfi opinberrar upply singaveitu er ætlað að 

lí ta dagsins ljo s í  byrjun a rs 2019 en markviss og fagleg 

upply singagjo f  í  upply singamiðsto ðvum og starfrænum 

miðlum er ætlað að tryggja o ryggi ferðamanna og sty ra 

betur straumi þeirra milli og innan einstakra svæða. 

 

Vörumerkið Reykjavík loves / Reykjavík 

elskar 
Markaðsherferð Ho fuðborgarstofu undir vo rumerkinu 

Reykjaví k loves hefur gengið vel og verður a fram lo gð 

a hersla að nota vo rumerkið í  markaðssetningu gagnvart 

erlendum ferðamo nnum. Vo rumerkið verður jafnframt 

notað í  auknum mæli gagnvart I slendingum og þa  a  í s-

lensku, Reykjaví k elskar í bu a. Á hersla verður a fram a  að 

efla markaðssamstarf Ho fuðborgarstofu og sveitarfe laga 

a  ho fuðborgarsvæðinu undir merkjum Reykjaví k loves 
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(Rl) og að því  að styrkja vo rumerkið og auka sy nileika 

þess. Einnig verður unnið að mo rkun vo rumerkisins í  

samstarfi við stofnanir Reykjaví kurborgar, viðburða-

haldara, ferðaþjo nustu- og rekstraraðila í  borginni.  

 

Útgáfa 

Á hersla verður a fram a  u tga fu myndefnis og bæklinga 

undir a ður nefndu vo rumerki. Þar undir fellur a fram-

haldandi þro un a  þemabæklingum þar sem afþreying og 

menning a  ho fuðborgarsvæðinu er gerð aðgengileg 

ferðamo nnum og a fangastaðabæklingur. Þa  verða fleiri 

myndbo nd gerð a  a rinu 2018 til að kynna þjo nustu og 

afþreyingu. Á fram verður lo gð a hersla a  þro un varnings 

undir merkjum Reykjaví k loves sem m.a. verður seldur í  

Upply singamiðsto ð ferðamanna. Ho fuðborgarstofa 

leggur enn fremur a herslu a  samstarf í  markaðsma lum 

við þær stofnanir Reykjaví kur sem bjo ða upp a  þjo nustu 

við ferðamenn. Þannig verður a fram augly st sameigin-

lega með menningarstofnunum og sundlaugum borgar-

innar undir merkjum Reykjaví k loves. Þa  verður lo gð 
vinna í  að merkja þær stofnanir sem það kjo sa með 

fa num vo rumerkisins. 

 

Vefur og samfélagsmiðlar 

Opinber ferðavefur Reykjaví kurborgar 

www.visitreykjavik.is verður a fram í  þro un a rið 2018, 

en sjo num verður bæði beint að tæknilegum hluta hans 

jafnt sem efni sí ðunnar. Vefurinn er nu  þegar orðinn 

einn sa  mest so tti a  landinu og verður lo gð a hersla a  að 

fa  enn fleiri innlit a  sí ðuna, s.s. í  gegnum samfe lagsmiðla 

og leitarve larbestun. Á tak verður gert efnisinnsetningu 

fyrir vefinn til að mæta sí breytilegum a huga og kro fum 

ferðamanna. Sto ðugur vo xtur er í  fylgjendum a  sam-

fe lagsmiðlum Ho fuðborgarstofu og verður kappkostað 

við að halda þeim vexti a  ny ju a ri. Samfe lagsmiðlarnir 

eru í  auknu mæli að verða eitt mikilvægasta markaðs-

tæki borgarinnar og mun Ho fuðborgarstofa a fram fram-

leiða vingjarnlegt og spennandi myndefni fyrir þessa 

miðla.  

Gestakort Reykjavíkur 

Gestakort Reykjaví kur hefur verið í  mikilli so kn a  

sí ðustu misserum. Haldið verður a fram með undirbu n-

ing a  rafrænni lausn fyrir Gestakortið með u tboði a  

Evro pska efnahagssvæðinu en stefnt er að því  að inn-

leiðingunni verði að fullu lokið í  lok a rs 2018. Til við-

bo tar verður viðskipta- og rekstrarmo del kortsins 

endurskoðað með það að leiðarljo si að styrkja tekju-

o flun, þjo nustu, markaðssetningu og sty ringu. I  gerð 

markaðsa ætlunar verður lo gð a hersla a  að efla samstarf 

sveitarfe laga a  ho fuðborgarsvæðinu og aðra afþrey-

ingaraðila í  Reykjaví k sem og að setja fram vo ru sem 

ho fðar til stærri og fjo lbreyttari markho ps.  

 

Almannatengsl 
Blaðamannaheimso knir verða unnar í  na nu samstarfi 

við I slandsstofu, Iceland Naturally, Meet in Reykjaví k og 

almannatengslaskrifstofur erlendis. Jafnframt tekur 

Ho fuðborgarstofa a  mo ti fjo lda fyrirspurna fra  erlendum 

blaðamo nnum sem hafa samband að eigin frumkvæði 

varðandi samstarf. Eingo ngu er miðað við að farið se  í  

samstarf við blaðamenn fra  lo ndum eða svæðum sem 

bjo ða upp a  beint flug til landsins. Til viðbo tar mun 

Ho fuðborgarstofa a fram taka a  mo ti heimso knum er-

lendra sendinefnda sem vilja kynna se r a fangastaðinn 

Reykjaví k. 

 

B-2-B samskipti 
Ho fuðborgarstofa mun taka þa tt í  sy ningum og kaup-

stefnum innanlands, s.s. Mid-Átlantic og VestNorden 

með það að markmiði að kynna a fangastaðinn Reykjaví k 

fyrir ferðaheildso lum. Einnig verður lo gð a hersla a  að 

kynna Reykjaví k a  vinnustofum í  Bandarí kjunum, 

Evro pu og Skandinaví u í  gegnum samstarf við I slands-

stofu og Meet in Reykjaví k. Til viðbo tar mun Ho fuð-

borgarstofa vinna a fram með Film in Iceland að því  að 

kynna Reykjaví k sem to kustað, bæði u t fra  viðskipta- og 

kynningarsjo narmiði.  

 

Upplýsingamiðstöð ferðamanna—UMFR 
Upply singamiðsto ð ferðamanna (UMFR) er fjo lso ttasta 

upply singamiðsto ð landsins með gestafjo lda upp a  558 

þu sund a rið 2017. Ho fuðborgarstofa heldur utan um 
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rekstur miðsto ðvarinnar sem auk þess er fja rmo gnuð 

með framlagi fra  Ferðama lastofu og sja lfsaflafe .  

Starfsemi UMFR er skra ningarskyld samkvæmt lo gum 

um skipan ferðama la nr. 73/2005 auk þess sem rí kis-

framlag til rekstursins er ha ð gæða- og umhverfisvottun 

Vakans.   

UMFR veitir faglegar og hlutlausar upply singar en 

se rsto k a hersla er lo gð a  Reykjaví k og ho fuðborgar-

svæðið undir merkjum Reykjaví k loves. I  UMFR ma  

einnig finna ví ðtækar upply singar um na ttu ru a  ein-

sto kum svæðum a  landinu og um ferðir, gistingu, bí la-

leigu og samgo ngur. Ny  a hersla í  kynningu í  miðsto ðinni, 

er a  menningu, listir og borgarlí f/sveitalí f, en haldið 

verður markvisst a fram að byggja upp þennan þa tt í  

samstarfi við aðila í  menningarlí finu í  borginni og 

markaðsstofur landshlutanna. Stefnt er að því  að koma 

upp miðlægri miðaso lu a  menningarviðburði. 

Á fram verður unnið að miðlun o ryggisupply singa í  

gegnum samstarf við Safe Travel sem rekur framlí nu-

þjo nustu í  UMFR og þjo nar einnig landsbyggðina í  

gegnum SKYPE. Þar til viðbo tar verður haldið a fram að 

byggja upp samstarf við bo kunar- og so luaðilann Guide 

to Iceland sem valinn var samstarfsaðili a  a rinu 2017 að 

undangengnu u tboði. 

Upply singamiðsto ðin flutti í  byrjun a rs 2017 í  Ra ðhu s 

Reykjaví kur en fyrst um sinn var þjo nustury mi hennar 

sett upp til bra ðabirgða með go mlum innre ttingum. Til 

stendur að ny tt margmiðlunarry mi verði tekið í  notkun 

a  a rinu 2018 í  takt við ny ja Þjo nustustefnu Reykjaví kur-

borgar. I  notendamiðaðri og snjallvæddri miðsto ð 

verður lo gð a hersla a  samspil upply singa, upplifunar og 

sja lfsafgreiðslu samhliða hefðbundinni þjo nustu.  

 

Tekjuöflun 

Á fram verður unnið að því  að efla rekstrargrundvo ll 

Ho fuðborgarstofu með kostnaðarþa ttto ku ytri hagaðila í  

einsto kum verkefnum sem stofan vinnur að. Leitað 

verður leiða til að afla tekna í  gegnum u tga fu og annað 

markaðsefni og a fram að afla aukinna tekna í  gegnum 

Upply singamiðsto ð ferðamanna. Sala a  Gestakorti 

Reykjaví kur hefur gengið vel og með rafrænni lausn a  

gestakortinu skapast tækifæri til a framhaldandi vaxtar í  

so lu og þro un kortsins sem mun skapa tekjur fyrir 

stofnunina. Þa  verður ny tt markaðstorg a  vefnum, 

visitreykjavik.is, þar sem hægt er að bo ka skipulagðar 

ferðir, afþreyingu, ho tel og bí laleigubí la, eflt með það að 

markmiði að afla aukinna tekna í  gegnum vefinn. 
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Lykiltölur Höfuðborgarstofa 
Rauntölur     

2015 
Rauntölur    

2016 
Útkomuspá 

2017 
Markmið   

2018 

Gestafjöldi á Upplýsingamiðstöð 370.930  474.634  480.000  500.000  

Sala á gestakorti (fjöldi korta) 12.506  18.147  20.000  24.000  

Fjöldi erlendra ferðamanna á Íslandi  1.299.796  1.767.726  2.200.000  2.500.000  

Fjöldi heimsókna á vefsvæði www.visitreykjavik.is 873.655  1.403.842  1.500.000  1.700.000  

Kynningarfundir um Reykjavík sem áfangastað 35  39  28  28  

Fjöldi hópa sem fá kynningu á  HBST    12  32  26  26  

Fjöldi samráðsfunda með ferðaþjónustutengdum aðilum       300  
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LISTASAFN REYKJAVÍKUR 
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Hlutverk 
Listasafn Reykjaví kur varðveitir listaverkaeign Reykja-

ví kurborgar. Hu n samanstendur af se rso fnum listaverka 

eftir Á smund Sveinsson, Erro  og Jo hannes S. Kjarval auk 

listaverka sem endurspegla strauma og stefnur í  í s-

lenskri myndlist einkum fra  sí ðari hluta 20. aldar og til 

dagsins í  dag. Safnið hefur einnig umsjo n og eftirlit með 

myndverkum a  almannafæri í  eigu borgarinnar. Jafn-

framt því  að varðveita og miðla safneigninni er það hlut-

verk safnsins að stunda rannso knir og sinna fræðslu um 

myndlist, innlenda og erlenda, m.a. með sy ningahaldi, 

u tga fum, fyrirlestrum, leiðso gnum eða með o ðrum hætti. 

Listasafn Reykjaví kur skal þannig stuðla að því  að 

borgarbu um og o ðrum gestum safnsins se  gert kleift að 

fylgjast með því  sem hæst ber í  myndlist hverju sinni. 

Listasafn Reykjaví kur starfar  a  Kjarvalssto ðum, í  Á s-

mundarsafni og í  Hafnarhu si. 

 

Leiðarljós 
Listasafn Reykjaví kur er lifandi og framsækinn vett-

vangur þar sem tækifæri gefst til að kynnast fjo lbreyti-

leika myndlistar í  nu tí ð og fortí ð. O flug miðlun og go ð 

þjo nusta skal vera a hugavekjandi umgjo rð sko punar-

verka listamanna.  

 

Meginmarkmið 
 Öflug miðlun: Safnið er vettvangur lista sem 

ekki bregst því  hlutverki að o gra og fræða þannig 

að gestir o ðlist dy pri skilning a  so gulegu, fe lags-

legu, menningarlegu og listrænu samhengi 

sko punarverka listamanna. Leitast er við að 

tvinna saman sy ningar, rannso knir, fræðslu, 

fyrirlestra og aðra viðburði með það að mark-

miði að vera upply sandi vettvangur skapandi 

umræðu sem o rvar a huga a  myndlist og hlutverki 

hennar í  samfe laginu auk þess sem veitt er inn-

sy n í  vinnu listamanna.  

 Góð þjónusta: Lo gð er a hersla a  go ða þjo nustu í  

ví ðum skilningi þannig að upplifun gesta af heim-

so kn í  safnhu sin se  ja kvæð bæði hvað varðar 

samskipti og umhverfi. Leitast er við að taka mið 

Skipting tekna  

Skipting gjalda 

Fjármál 2018 

 
FRUMVARP 2018 (í þús. kr.) 

 

Tekjur 

 Rekstrartekjur                                    126.546 

Gjöld 

 Laun og launatengd gjöld 221.404 

 Innri leiga  135.798  

 Annar rekstrarkostnaður 190.098 

 

Rekstrarniðurstaða 420.754 

 

Starfsmannafjöldi 2017 

 Heildarfjöldi starfsmanna 41 

 Fjöldi stöðugilda  24,6 
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af þo rfum gesta með markvissri greiningu a  o -

lí kum ho pum. 

 Markvisst markaðsstarf: Sky rt yfirbragð ein-

kenni alla markaðssetningu Listasafns Reykja-

ví kur þar sem lo gð er a hersla a  hvern viðkomu-

stað fyrir sig. I  markaðsstarfi safnsins skal hugað 

að því  að styrkja samband þess við einstaklinga, 

stofnanir og fyrirtæki sem stuðlað geti að fram-

gangi myndlistar og því  að safnið na i markmiðum 

sí num.  

 Gott starfsumhverfi: Fagmennska og vo nduð 

vinnubro gð einkenni allt starf Listasafns Reykja-

ví kur þar sem starfsmenn hafa til að bera a ræðni, 

þekkingu og gott starfsumhverfi þannig að þeir 

geti unnið í  takt við stefnua herslu og framtí ðar-

sy n. 

Listasafn Reykjaví kur er vettvangur so fnunar, rann-

so kna og miðlunar a  í slenskri myndlist. Safnið hefur 

rí kar samfe lagslegar skyldur sem lu ta að því  að veita 

aðgang að so gulegum jafnt sem samtí malistaverkum 

með það að markmiði að auka menningarlæsi og vitund 

um gildi myndlistar.  

 

Að þjóna og upplýsa  
Ein af a skorunum a rsins 2018 er að sto rbæta allar merk-

ingar safnhu sanna utandyra og auka sy nileika þeirra, 

einkum Kjarvalsstaða og Á smundarsafns.  Á fram verður 

unnið að því  að styrkja í mynd Listasafns Reykjaví kur og 

notað til þess ny tt u tlit safnsins sem fest hefur sig í  sessi. 

I  því  skyni að bæta aðgengi að upply singum um starf-

semina verður gefið u t blað a rsfjo rðungslega. I  því  verða 

bæði greinar um starfsemi safnsins, sy ningar og við-

burði auk viðtala við listamenn. Á fram verður unnið með 

samfe lagsmiðla og aðrar leiðir til þess að na  til ny rra 

ho pa, se rstaklega ungs fo lks. Lo gð verður a hersla a  að 

tengja safnið við ny ja markho pa og styrkja virðisloforð 

gagnvart hverjum ho pi fyrir sig.  

Safnið verður þa tttakandi í  stefnumo tun sem ætlað er að 

auka sy nileika menningarlí fsins í  landinu a samt hags-

munaaðilum í  ferðaþjo nustu. Ferðamenn eru sto r hluti 

gesta Listasafns Reykjaví kur en það er a skorun fyrir 

safnið að beina þeim í  meira mæli a  Kjarvalsstaði og í  

Á smundarsafn.  I  fyrra fjo lgaði I slendingum í  ho pi gesta 

to luvert og go ð sala var a  a rskorti safnsins og menn-

ingarkorti. Markmið safnsins er að viðhalda þessari 

þro un og vera sto ðugt vakandi fyrir því  að finna ny jar 

leiðir til þess að tala til eigenda safnsins og vekja a huga 

þeirra. Á  a rinu 2018 verður boðið upp a  ny jar tegundir 

a rskorta, o dy rara a rskort fyrir ungt fo lk (18-28 a ra) og 

a rskort þar sem korthafi getur boðið með se r gesti.  

 

HELSTU VERKEFNI 2018 
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Að sýna og miðla 

Sy ningar a rsins 2018 verða fjo lbreyttar og bæði hugað 

að innlendri og erlendri myndlist en megin a hersla 

verður a  yfirgripsmikla sy ningu a  verkum í slenskra 

listamanna þar sem sy n þeirra a  ví ðerni landsins verður 

í  brennidepli. Sy ningin er tví skipt; a  Kjarvalssto ðum 

verður so gulegur hluti og miðað við að sy na verk allt fra  

a rinu 1918 en í  Hafnarhu si verða verk samtí malista-

manna, m.a. verk se rstaklega unnin fyrir sy ninguna. 

Undirbu ningur og miðlun felur í  se r þverfaglegt samtal 

og samstarf við aðrar list- og fræðigreinar. Sy ningunni 

verður fylgt u r hlaði með u tga fu sy ningarskra r þar sem 

þro un viðhorfa til ví ðerna landsins verður reifuð u tfra  

o lí kum sjo narhornum. Sy ningin verður hluti af Lista-

ha tí ð í  Reykjaví k og innlegg safnsins, og þa  um leið 

Reykjaví kurborgar, til þess að minnast fullveldis I slands 

a rið 1918. Ein af meginsy ningum a rsins verður yfirlits-

sy ning a  verkum Haraldar Jo nssonar a  Kjarvalssto ðum. 

Sy ningin er hluti af sy ningaro ð þar sem a rlega verður 

kynntur ferill atkvæðamikilla starfandi listamanna og er 

þessum sy ningum fylgt u r hlaði með u tga fu. U tga furnar 

með greiningu a  viðfangsefnum listamannanna eru liður 

í  rannso knarstarfi safnsins. I  Á smundarsafni stendur 

viðamikil yfirlitssy ning a  verkum Á smundar Sveins-

sonar. Á  a rinu 2018 verður innra s samtí malistamanna í  

sy ningarry mið. Fjo rir samtí malistamenn munu vinna 

eigin sku lptu ra inn í  sy ninguna. Unnið verður að því  að 

styrkja sto ðu safnsins í  nærsamfe laginu og ny ta til þess 

sku lptu rgarðinn sem umlykur safnið. 

Á  a rinu 2018 verða fjo lbreyttar leiðsagnir og aðrir við-

burðir sem ætlað er að fylgja sy ningum u r hlaði og gera 

þær aðgengilegar fyrir o lí ka markho pa. Ra ðinn verður 

safnkennari til þess að bæta þjo nustu og styrkja 

miðlunarhlutverk safnsins gagnvart sko lanemendum. 

Megin viðfangsefni a rsins verður að finna leið til að 

miðla upply singum um u tilistaverkin sem setja svip a  

borgina. Hafsjo  af upply singum um þau er að finna í  

heimildasafni Listasafns Reykjaví kur. I  þessu verkefni 

gefst gott tækifæri til að ny ta ny justu tækni samtí mans 

við miðlun og stí ga u t fyrir veggi safnsins í  þekkingar-

miðlun.  

Að safna og varðveita 

Á  starfsa rinu 2018 verður lo gð a hersla a  að bæta að-

bu nað listaverka og alla umsy slu með safnkostinn og 

o nnur listaverk sem sy nd eru í  safninu og a  vegum þess. 

Greining hefur leitt í  ljo s að auka þarf varðveislury mi 

safnsins þannig að bu a megi betur að safnkostinum og 

tryggja varðveislu hans. Safnið hefur umsjo n og eftirlit 

með myndverkum a  almannafæri í  eigu borgarinnar. I  

kjo lfar se rstakrar fja rveitingar borgarra ðs verður gert 

a tak í  viðgerðum a  fjo lda u tilistaverka jafnframt því  að 

sinna reglubundnu eftirliti og viðhaldi.   

 

Að gera betur 

Einn af lykilþa ttum starfsa ætlunar a rsins 2018 er að 

innleiða verklagsreglur um greiðslur til listamanna fyrir 

þa ttto ku í  sy ningum a  vegum safnsins. Sto rlega verða 

auknar allar greiðslur til listamanna í  kjo lfar þess að 

borgarra ð samþykkti aukin fja rframlo g til safnsins í  takt 

við ny jar verklagsreglur svo mæta megi kro fum lista-

manna um sanngjarnari greiðslur fyrir þa ttto ku í  sy n-

ingum og vinnu við eigin sy ningar.  

 

Lo gð er a hersla a  fagmennsku og vo nduð vinnubro gð í  

o llu starfi Listasafns Reykjaví kur. Endurskoðun a  

so fnunarstefnu verður kynnt og mo taðar verða þjo nustu

- og rannso knarstefnur fyrir safnið. Unnið verður í  sam-

ræmi við a herslur menningar- og ferðama lasviðs að 

mannauðsma lum með se rstakri a herslu a  að starfsmenn 

fa i tækifæri til að auka fagþekkingu sí na. Einnig að miðla 

fagþekkingu sem upp hefur byggst innan safnsins a  

liðnum a rum a  stærri vettvangi, innlands og alþjo ðlega. 

Jafnframt verður unnið að því  að styrkja starfsho pinn 

með fjo lbreyttari fagþekkingu í  takt við stefnua herslu og 

framtí ðarsy n.  
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Viðburðadagatal Listasafns Reykjavíkur 2018 

janúar – maí 

Listin talar tungum – Leiðsagnir á ólíkum tungumálum 
Listleikni—Námskeið fyrir breiðan aldurshóp 
Fyrirlestraröðin Umræðuþræðir (janúar og febrúar)  
Listsmiðjur, leiðsagnir, samtöl við listamenn og sýningastjóra. 
Safnanótt (febrúar)  
Reykjavík Dance Festival—Vinnustofur fyrir ungt fólk (febrúar mars)  
Vetrarfrí í grunnskólum Reykjavíkur (febrúar)  
HönnunarMars (mars) 
Tendrun Friðarsúlu Yoko Ono (mars) 
Barnamenningarhátíð (apríl)  
Safnadagurinn (maí)  
Fjölmenningarhátíð (maí) 

júní – ágúst 

Listahátíð í Reykjavík 
Kvöldgöngur menningarstofnana 
Reykjavík Dance Festival (ágúst)  
Menningarnótt (ágúst) 
Sumarnámskeið (4 námskeið fyrir 6-10 ára og 10—12 ára) 
Leiðsagnir fyrir ferðamenn 

September – desember 

Tendrun Friðarsúlu Yoko Ono (október)  
Haustfrí í grunnskólum Reykjavíkur (október) 
Alþjóðleg ráðstefna um listir, söfn og samfélag (október) 
Iceland Airwaves (nóvember) 
Jólaborgin (desember) 
Listleikni—Námskeið fyrir breiðan aldurshóp 
Fyrirlestraröðin Umræðuþræðir (september og nóvember)  
Listsmiðjur, leiðsagnir, samtöl við listamenn og sýningastjóra. 

Safnfræðsla Listasafns Reykjavíkur 2018 

Fyrir leikskóla 

Tekið á móti hópum í öllum safnhúsum virka daga frá kl. 8 til 16. Leiðsögn um sýningar er 
skólunum að kostnaðarlausu. Leikskólum er sérstaklega bent á að heimsækja Ásmundarsafn, 
þar sem verkin eru aðgengileg, safnhúsið sjálft spennandi og gott að eiga fyrstu kynni af lista-
safni. Í öllum safnhúsum eru smiðjur þar sem aðstaða er til að vinna létt verkefni í tengslum 
við yfirstandandi sýningar í fylgd safnkennara. 

Fyrir grunnskóla 
Rútutilboð 4 
Verkefni 3 

Tekið á móti hópum í öllum safnhúsum virka daga frá kl. 8 til 16. Heimsóknin tekur eina til 
tvær klukkustundir og er skólunum að kostnaðarlausu. Sýningar safnsins gefa hver með 
sínum hætti tilefni til vinnu með nemendum  um ólík viðfangsefni. Sérstök áhersla er lögð á 
verkefni um Ásmund Sveinsson, Erró og Kjarval og fá eftirtaldir hópar ókeypis rútuferðir til og 
frá skóla skv. samningi. 
4. bekkur – Ásmundarsafn: Listaverk sem segja sögur - Ásmundur Sveinsson  
Listaverk Ásmundar eru oftar en ekki hlaðin frásögn og vísa gjarnan í Íslendingasögur, þjóð-
sögur og goðafræði. Í verkefninu um Ásmund velja nemendur sér eitt verk og rýna í það.  
6. bekkur – Kjarvalsstaðir: Listin að rannsaka - Jóhannes Sveinsson Kjarval 
Verkefnið veitir innsýn í ævistarf Kjarvals sem var einn af frumkvöðlum íslenskrar málara-
listar.  Í verkefninu er skoðað hvernig listamaður setur sig í spor rannsakandans og notar 
niðurstöður sínar í listrænni útfærslu. 
7. og 8. bekkur – Hafnarhús: Listin að gera tilraunir - Erró 
Hvernig fara listamenn að því að víkka út listræn mörk og fá nýjar hugmyndir? Í Hafnarhúsinu 
er leitast við að sýna nýja og tilraunakennda myndlist þar sem listmiðillinn er í stöðugri 
endurskoðun.  

Fyrir framhaldsskóla 
Tekið á móti hópum í öllum safnhúsum virka daga frá kl. 8 til 16. Leiðsögn um sýningarnar er 
skólunum að kostnaðarlausu. Á hverri sýningu eru ólík efnisök til umfjöllunar en þau eru 

kynnt í skólabæklingnum frá safninu sem kemur út á haustin. 

Fyrir háskóla 

Tekið á móti hópum í öllum safnhúsum virka daga frá kl. 8 til 16. Leiðsögn um sýningarnar er 
skólunum að kostnaðarlausu. Háskólakennarar geta óskað eftir sérstakri umfjöllun um efni á 
fræðasviði safnsins.  
Á vegum fræðsludeildar er sérstaklega tekið á móti kennaranemum og nemum í uppeldis- og 
kennslufræði og þeim kynnt hvernig þeir geta nýtt safnið þegar þeir hefja störf. 

Flökkusýningar í kistum 
Grunnskólar:  

Yngsta-, mið- og efstastig  
Námsefni fylgir sýningum 

Flökkusýningar til láns í skólann í 2-3 vikur í senn ásamt vönduðum verkefnum og kynningu á 
mögulegri notkun sýninga og verkefna. Skyggni ágætt – sjálfbærni krefst skapandi hugsunar 
er sýning sem fjallar um samspil manns og náttúru með ríka áherslu á hugtakið sjálfbærni 
sem er þýðingarmikill liður í menntun samtímans. Sýningin er fyrir yngsta, mið og efstastig 
grunnskóla.  Hvað er svona fyndið ? – Húmor í  myndlist dregur saman verk íslenskra lista-
manna sem  með einum eða öðrum hætti nota töframátt húmors í verkum sínum. Fyrir mið- 
og efstastig grunnskóla.  
Fræðslupakkarnir eru unnir af kennurum með bakgrunn í myndlist og listfræði og verkefnin 
tengd námsskrám. Hver sýning er í tveimur kistum sem raðast saman í u.þ.b. 10 metra af 
sýningarrými og rúmar um 8-12 listaverk sem eru öll úr safneign og vel flest eftir íslenska 

myndlistarmenn. 
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Sýningar Listasafns Reykjavíkur, Hafnarhús 2018 

janúar –  maí Skissa #1: Í hlutarins eðli - skissa að íslenskri samtímalistasögu. Sýning á verkum úr safneign 
Listasafns Reykjavíkur sem bregða upp mynd af íslenskri samtímalist. 

janúar –  mars D32 Páll Haukur Björnsson. Sýningaröð í D-sal þar sem kynnt eru verk eftir upprennandi 
listamenn sem eru að stíga sín fyrstu skref í safnaumhverfi. Sýningarstjóri Yean Fee Quay. 

febrúar - maí Dönsk samtímalist 100 ára fullveldisafmæli Íslands fagnað með sýningu á verkum danskra 
samtímalistamanna. 

mars – maí 
D 33 Anna Fríða Jónsdóttir. Sýningaröð í D-sal þar sem kynnt eru verk eftir upprennandi 
listamenn sem eru að stíga sín fyrstu skref í safnaumhverfi. Sýningarstjóri Klara Þórhalls-
dóttir. 

maí – september 
Mun þar fegurðin ein ríkja? Yfirgripsmikil sýning á nýjum og nýlegum verkum íslenskra sam-
tímalistamanna þar sem sýn þeirra á víðerni landsins er í brennidepli. Hluti af Listahátíð í 
Reykjavík. 

september – desember Erró – Svarthvítt Sýning á nýjum og nýlegum verkum eftir listamanninn.  
Sýningarstjóri Danielle Kvaran. 

september – október D 34 María Dalberg. Sýningaröð í D-sal þar sem kynnt eru verk eftir upprennandi listamenn 
sem eru að stíga sín fyrstu skref í safnaumhverfi. Sýningarstjóri Edda Halldórsdóttir. 

nóvember – desember Ingólfur Arnarsson. Sýning í A-sal á verkum eins af helstu listamönnum samtímans sem 
þekktur er fyrir mínímalísk verk. 

nóvember – desember D35 Leifur Ýmir Eyjólfsson Sýningaröð í D-sal þar sem kynnt eru verk eftir upprennandi lista-
menn sem eru að stíga sín fyrstu skref í safnaumhverfi. Sýningarstjóri Markús Þór Andrésson. 
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Sýningar Listasafns Reykjavíkur, Kjarvalsstaðir 2018 

janúar – apríl 
Líðandin – la durée: Kjarval og framúrstefnan. Sýning á verkum Jóhannesar S. Kjarvals þar 
sem greina má áhrif framúrstefnu og alþjóðlegra myndlistarstrauma við upphaf 20. aldar. 
Sýningarstjóri Aldís Arnardóttir. 

janúar – apríl 

Myrkraverk. Á sýningunni eru verk listamanna sem hafa fengið innblástur úr þjóðsögum og 
ævintýrum eða skapað sinn eigin huliðsheim. Á meðal listamanna: Kristinn Pétursson, Alfreð 
Flóki, Sigga Björk Sigurðardóttir, Sigurður Ámundason, Ásta Sigurðardóttir. Sýningarstjóri 
Markús Þór Andrésson. 

maí  Útskriftarsýning Listaháskóla Íslands 2018. Sýnd verk eftir útskriftarnema myndlistar- og 
hönnunardeilda Listaháskóla Íslands. 

júní – október Mun þar fegurðin ein ríkja? Sögulegur hluti sýningar á verkum íslenskra listamanna þar sem 
sýn þeirra á víðerni landsins er í brennidepli. Hluti af Listahátíð í Reykjavík. 

október – desember Haraldur Jónsson Yfirlitssýning á verkum mikilsverðs starfandi myndlistarmanns. Sýningin er 
innlegg í skoðun safnsins á íslenskri samtímalistasögu. Sýningarstjóri Markús Þór Andrésson. 

Sýningar Listasafns Reykjavíkur, Ásmundarsafn 2018  

janúar  –  desember Ásmundur Sveinsson – List fyrir fólkið Ferli Ásmundar Sveinssonar eru gerð skil með um-
fangsmikilli sýningu á  lykilverkum úr safneign Listasafns Reykjavíkur. 

febrúar  –  apríl Innrás samtímalistamanna í sýningarrýmið. 
Innrás I Guðmundur Thoroddsen. Sýningarstjóri Sigurður Trausti Traustason. 

apríl – júní Innrás samtímalistamanna í sýningarrýmið.  
Innrás II Hrafnhildur Arnardóttir. Sýningarstjóri Sigurður Trausti Traustason. 

september –  október Innrás samtímalistamanna í sýningarrýmið.  
Innrás III Matthías Rúnar Sigurðsson. Sýningarstjóri Sigurður Trausti Traustason. 

nóvember – desember Innrás samtímalistamanna í sýningarrýmið.  
Innrás IV Margrét Helga Sesseljudóttir. Sýningarstjóri Sigurður Trausti Traustason. 
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Lykiltölur Listasafn Reykjavíkur 
Rauntölur   

2015 

Rauntölur   

2016 

Útkomuspá 

2017 

Markmið 

2018 

Gestafjöldi 231.347  240.913  245.000  247.000  

 - Hafnarhús 144.003  147.175  154.000  156.000  

 - Kjarvalsstaðir 65.772  71.728  69.000  69.000  

 - Ásmundarsafn 21.572  22.010  22.000  22.000  

Skólanemar í skipulögðum heimsóknum 13.470  13.620  13.300  13.500  

Fjöldi viðburða 139  126  200  200  

Fjöldi alþjóðlegra samstarfsverkefna 3  5  4  5  

Fjöldi heimsókna á vefsvæði 125.923  138.848  150.000  157.000  

Útlán listaverka  543 506 502 550 

Fjöldi útgáfuverka  14 12 16 12 

Fjöldi skráðra listaverka í eigu safnsins  16.939  17.046  17.102  17.152  

Fjöldi útilistaverka í umsjón safnsins  181  183  182  182  
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